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Os Fensadoiés

O nmecro é a coisa de- que rn^ib te-

nho medo no mrrundü."

"Não sabemos onde a rnoíte nos
aguarda, esperemo-la em toda parte.

Meditar snhre a morte á meditar sobre

í liberdade. quem aprendeu a morrer,

desaprendeu de servir; nenhum mal
aím-2 rã quem na eKJsEéncij compreen-
deu que a privação da vida não ê um
mal; saber morrer nos é*íme de toda

sujetçãu e tunsfrangmnentçi,
,r

"O principal efeito da força do há-

bito reside em que se apodera de nós
a tèl ponto que jã quase não es£ã em
nós recuperarrrpo-rcípjs e refletirmos so-

bre os atos a que nos impele. Em ver-

dade, como ingerimos com o primeiro

leite hábitos e costumes, e o mundo
no? aparete -<ih certo aspecto quan-
do percebemos pela primeira, ve?, pa-

rece-nos não temí os nascido senão
tom a condição de nos submetermos
também aos costumes; e imaginamos
que as idéias aceitas em torno de nós,

e infundidas em nos por nossos pjis

san absolutas e ditadas pela naiwezd-
Daí pensarmos que o qoe está fora dos
Costumes está igualmenEe fora da ra-

zão e Deus sabe como as mdi* das ve^

zes e iramos.
"

"Saber leai mente do pró-

prio ser, eis j perfeição absoluta e divo
_ ,

MQISÍTAICNE: Enutiús
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Nota do tradutor

Tendo sido feita a tradução em linguagem atualizada dos Ensaios* de confor-

midade com o texto da ediçóo da Plêiade, confrontado com o texto anotado peio

General Michaul. e r somente bem mais tarde, a dos estudos de Fserre Moreau,
Fserre Vtlley e Matirice tVeiler, nem sempre çoincide lUer aímente com as citü

ções desses autores a versão portuguesa, São das. entretanto, inteiramentefiéis
ao espírito senão á letra do texto originai, O leitor não terá dificuldade em ideniT

Jteá las, quando necessário.

S. M,
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DO AUTOR AO LEITOR

Ejs aqui, feitor, um livro de boa-fé.

A dvcríe-o ele de início que só a escrevi para mim mesmo, e alguns ínlimosf

sem me preocupar com o interesse que poderia ter para ti, nem pensar nu posferi
dadir. TúO ambiciosos objetivos estão acima de minhasforças , Votei o em parti-
cular a meus parentes e amigos e isso afim de quet quando eu nãofor mais deste
rntirtdo (o que em breve acontecerá), possam nele encontrar alguns traços de meu
caráter e de minhas idéias e assim conservem mais inteiro e vivo O Conhecimento
que de mim tiveram > Sc houvesse almejado osfavores do mundo r ter me ia enfei-
tado e mv apresentaria sob umaforma mais cuidada, de modo a produzir melhor
efeito. Prefiro, porém , que me vejam na minha simplicidade natural, sem artifício
de nenhuma espécie, porquanto ê u mim mesmo que pinto. Vivos se exibirão
meus defeitos e todos me verão na minha Ingenuidadefísica e moral* pelo menos
enquanto o permiir a conveniência* Se tivesse nascido entre essa gente de quem
se diz viver ainda na doce Uberdade das primitivas kis da natureza, asseguro-te
que de bom grado me pintaria por inteiro e nu ,

A ssim, leitor
r sou eu mesmo u muféria deste livro, o que será talvez razão sujl-

ciente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima
importância.

E agora* que Deus o proteja*. De MmUaigne, em primeiro de março de ISSO.

/ ^ fias* P**te prestar-te » ctwfusão. No texto tiriginaf dfs-te: A Dn-u donc o que o Gvrurnt Miehaut
iruerprt-fíi; Sttr ce, a lãfirâoe de Dteu .

Trota ãn J^stmo do iívro eparcecu me melhor esclareci to, (N. do T,}



Capitulo I

Por diversos meios chega-se ao mesmo fim

A maneira maia comum dc amolecer o cora-

ção do* que nos ofendem, quando, vingança
em mãos, cies nos têm à &u# merue, c comove
los pela jiíissa submissão, inspirando lhe*

comiseração e piedade, Entretanto a bravura, a

tenacidade e a resolução, meios siUcirameíUc

opostos, alcançjim às vç-^ce ídèiUfcú ix sul L ado.

Eduardo, Príncipe de Gales, que durante
tanto tempo governou a nossa Giiycnnc 1 e per

sonagçm cujos aios e carreira revelam muiia
magnitude, lenido se apoderado pela força dc
Li muges, ordettaro o massacra dos habitantes
que o Haviam gravemente ofendido. Cmni
rthava de peta cidade sem que os gritos dos
homens, mulheres e criança* assim enndcnn
dos à morte iii-e amolecerem a alma, quando
deparou com três fidalgos francesas qué. sozi-

nhos, c com inerívd ousadia, enfrentavam o
exercito vitorioso. Eitaá coragem iraspíroulht
uil consideração e respeito, que subUamcmc sc

lhe áCálniúu u cólera: c o perdão que de ime-

diato concedeu mis temerários de o e&wndeu
aos demais habitantes da cidade.

Scimdcrbcrg. Príncipe do f!pirt>, perseguia

um dc scy* soldados com a intenção de malá-
lo. Este, depois de ter tentado fim vào acalma
lo eom protestos dc toda espécie e es mais
humildes íúpliCiLá, resolveu, em desespero dc
causa, tsperá lo de espada na mão. O gesto
resoluto frtíou Instantaneamente a exasperação

do senhor, o qual, ao ver ião honrosa atitude,

outorgou meroê no perseguido, O exemplo é

suscçijvcl de scr interpretado dq outra maneira,
mas tão-bomcniL- por quem ignore a força pn.v

digiosa c a valentia desse príncipe
O Imperador Conrado III, assediando o

Duque da R aviera* nao consentira cm deixar

r da cidade senão as. mulheres dos fidalgo.1

;

que aEf se encontravam. Comprometera-se a
respeitar- lhes a honra mas k condição de saí-

Não eun fundir com Gutana. Aqui Montaigne
se refere à província francesa. (NI do T.)

rent a pê c levando apenas, com elas, o que
puderem carregar; e recusara-se a atenuar lais

condições;, por mais humilhantes que fossem
as ^atisl ações oferecidas peio tnimigo. Alen-

tando unicamente para os ditames do coração,
lembraram -se as Ttiullieresdc levar às costas os
maridos, ok filhos c o próprio duque. Impres-
sionou -se o Imperador a tal ponto Com e&sa

prova de coragem que chegou a chorai de
emoção. O ódio mortal que votara ao duque,
cuja desgraça desejava, tornou se menos vio-

lento- e ti p&rtir desse momento de 0 tratou, e
aos hcus, eom humanidade.

Ambos os meios dariam resultado comigo*
pois tenho grande propensão para a miseri
tardia c a benevolência. Entretanto, acho que
cederia ma ia facilmente ainda peia compãixlo
do que pd:L admiração, embora a piedade seja

considerada paixão cortíknàvel pelos estóicos,

os quais admitem que socorramos os aflitos

mas não que nos enterneçamos ante sofri

mento Ou dcEe nos com.padeçamos, Os exem-
plos que precedem pureççm-mc sublinhar me-
lhor a realidade da* coisas, ^íostram-nos a

alma cm luta com estes dois sen Limemos
contrários: rcfiütii: a um &cm dobrar c ceder ao
quito. Isso se explica se íitirnisicriOü que Cfitre-

gar se à piedade t mais fácil e çaraetcristícd

tk>s corações bondoso* t pouco enérgicos. As
pescas mais fracas, como as mulheres, as

crianças e a gente tio povo, a tanto são levada*

habitual mente. Ao passo que não se deixar
enternecer pelas lágrimas t súplicas e atentar
somente para as provas manifestas de indkcu
livcl coragem, t peculiar is almas E>em tempe
radas, que apreciam c honram os caracteres

enérgicos c tenazes.

Entretanto, espanto e admiração podem
produzir se-mçlhanies efeitos nas naturezas
menos generosas; haja vista o povo dc Tcbas
que, chamado a julgar no processo intentado

cu ilra os capitães de seus exércitos, por w
terem mantido nos cargos além do tempo em
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que deviam ocupá-los. com dificuldade absol-

veu Pclópidas. deprimido pela acusação e nao
Miibendo defender- se senão wm lamentares c

suplicas, enquanto, ao contrário, diante de
Epominondas — que, depois de expor em ter-

mos exaltados os atos de seu comando, pus-se,

cabeça erguida e verbo sarcástico* a censurar

ao povo âua ingratidão - a assembleia, toma-

da de admiração por homem de tão bela cora-

gem. dispersou -se sem ir ao escruEínio.

Dionísio, tirano de Siracusa, tendo se apo
durado, ápüK loflgií e difícil n^edio, da cidade

de Rcggki c tom ela de Fhyloti. homem de

grande virtude que Comandara a obstinada

defesa, quis vingai-se de maneira que viesse a

constituir um exemplo. Antes de ittais nada
comunicou-lhe ter mandado afogar o filho c

acus demais parentes, ao que Fhyton respon-

deu apenas que tinham sido mais felizes, por

um dia. do que ele próprio- Dionísio cnlrcgou-

o então aos carrascos que o despojaram du

SUíils roupas C o urrii^taram peta cidade,

vcrgaslando-o ignotniniQsgittientç c o flCabru

(liquido com ^ í nais brutais e cruéis injúrias,

phylon, conservando presença de espirito e

coragem, não afrouxa, com inu ando a vnnglo-

ririr se cm vo?, li ha de stra honrosa c glerioan

defesa, causa de «un próxima morte c prov.i de
que não quiwfii entregar sua pátria ao tinmo.

ao qual ameaça com u punição dos deuses.

Lendo mos olhos da maioria dos soldados que
esus.s. cm vez de st' irritarem com as bravatas,

cfuin levados a dtíipfcíàf seu próprio Chefe c a

depreciar a vitória, c, espantados com i-am a-

nhú coraiem, ^ iam comovendo c p resmun,

gsva (TI . falando mtsmo de arrancar Phyton
du>, mãos dos carrascos, Deim pôs fim m mar-

tírio» mandando jogtHo ás escondidas no
mar*.

Hm verdade o JiimieiH c de nattlfÇZa muito
pouco definida, est-ranhamente desigual e ds

verso. Dificilmente o julgaríamos de ttianeírn

decidida c uniforme, Ilis Pompeu que perdoa

toda a cidade do ií Marmentínos^ contra u qual

estava muito irritado, por consideração para

mm a virtude c a grandeza de alma de Zenão
que reivindicava u uulicsiava sçx easlisaílti

sozinho. No tniamo. cm semelhante tirCuns

Lancia, cm Féru.ta. o hospedeiro de Si la nada
obteve, nem par 3 si mesmo nem para os

Outros. E contra meus primeiros cxcmplog
vemos Alexandre, o homem mais denodado
que jamais houve ç tão magnãnamo com os

vencidos* agir de modo bem diferente em

2 D&odõro de Siutliu. Hisíóna tiradu da Lradu-

çãode Amyot.
3

EJabÍE4VUCí de flresdn (Lombardia).

Gaza, conquistada após numerosas l grandes

dificuldades, contra Bétis que comandava a

praça c que durante o sítio dera provas de bri -

lhante coragem. Encon irando-o s6, abando-

nado pelos Seus, de armas partidas e coberto

de sangue a lutar ainda no meio du um punha-
do dç maccdònios que o atacavam de todos o&

lados, Alexandre* vivamente afetado pur uma
vitória tão caramente paga í entre outros pre-

juízos recebera ele próprio dois ferimentos),

disse-lhe

r

,lNÍo morrerás como o ambicionas,

Rclis; fica certo de que antts sofrerás uts mais

cruéis tormentos que se inventam contra um
cativo". Nãda respondendo Bcli:> à ameaça,
antes tomando uniji atitude de altivez e desa^

fio, Alexandre, diante do silencio orgulhoso c

obstinado, exclamou: “Não dobro lí sequer o
joethol Nao kl sequer um pedido! Pois eu

acabarei com ísss mutismo e. se nào puder

arrancar- lha uma palavra, conseguirei pelu

menos um gemido P* H. passando da cólera a

raiva, mandou furar- the os calcanhares e

amarra lo umda um vida a um carro para que,

assim an-fl&lãdo. ^ fizesse cm pedaços. Qual
terá sido o móvel dessa crueldade cm Alexan-

dre? Uma tnl coríigCnn terA parecido natural v

pouco digna de apreço em quem também a

possuía em alto grau? Ou não podia ele ver cm
outros sem inveja a suu própria qualidade? Ou
não crít capcit de dominar se diíirim de um
[freuLi â sua oólera? O falo t que. se ffas-se

capiuí de domínio wbre si mesmo, tê-lo-ia

exercido por ocasitk) tomada c ^:iquc de
Tu bus, timk tantos valentes guernsíroís, cuja

reaisEcnciii se Jcsni2itii,elaris. foram pagados
pdo fio da espada. ítsrirn morrendo sciv ml],

dos quais nenhum !>e viu fugir ou ro^r mercês
Ao cortlrnrio, nrtdavflm ickIoí pelas ruas ti

enfrentarem os vencedores, forçando-os u

matar em condições honrosas, Nâo se viu

nenhum, por mais crivndo de ferimentos esii

vesse, que não tentasse ainda vin^ar-je. No seu
desespero, tudo lhes servia de arma, consolan-

do- fcc dn própria morre com a rmtou de nlgims
de seus tniihL^o^. F.ü^ cpra^em infclin não
acordou, entretanto^ um Alexandre, nenhuinü
piediidtí e um dia inteiro de carnificina nao
bastou para estancar lhe a fítde de vingança, 0
massacre não findou senão quando acabaram
as víiiiitàA. E sôtncdle a-j pessoas ineíipazes de
carregar armas, mulheres u crianças, foram
poupadas, sendo, em número dt trinta mil,

reduzidas a escravos \

* Qmniü. Cúrem, EV,
15

CícíJcioro <tc Sieítia.
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C apítulo II

Da tristeza

Soü do* que nitfirkos sentem essa -disposição
de espírilo^-. não a pprcctó nem valorizo. em-
ÍWra dc um modo geral,. c prtCOnecjjluo-
samcnte, os homens a respeitem e estimem.
Citm tia enfeitam sabedoria, a virtude, a
consciência, mas o adorno ê pobre e feio. Qs

li anos com rtiui to rn aís razão deram seu
nome ã maldade 7

, pois cia è sempre notava.
sempre insensata, e também covarde c despre-
zei: os estoicos h proibem aos sábios,

Uiz-fioS a historia5 que Psamdiigu, rei do
Ê£ito vencido por Cambi&es, rct da Pérsia,
vendo passar a filha, como dc próprio cativa* e
que j(i buscar água vestida de serva, permane-
ceu mudo. dhos 'voltados para o chão.
enquanto choravam todos os seus amigos.
Vendo lofto depois o filho, que conduziam
para a morte, çoilaervou a mesma at ilude. Nu
üncâfHo, diante dc um criado que levavam a
tortura. juntamente com outros prisioneiros,
pós-sü a golpear a cabeça demonstrando extre^
ma aflição.

Podc-sc comparar esse faio ao que ocorreu
rcceni emente com um dc nossos príncipes,
qual recebeu em Tremo n noticia da morte do
irmão mais velho. susteniâcub da honra e da
manutenção da íamilút. Logo depois sabia do
faJccimcnio do segundo irmão para o qual,
desaparecido o primeiro, voltavam lodan u
esperanças, Ambas as desgraças ç(c as supor
[Ou com coragem exemplar. Bh que dias ma ti

tíu-de vem a morrer um dos seus amigos &
, ao

11 Nu tento; "pmaio”. O íligionàrini ttc Hauftdd t

Darnurstecei aidqnalB entrciamo o smtiçto do
"sofrimcLitú

1
'. tirando o exemplo tio prôprto Mon

tai^nç. Pttícídu jiojs mdhor tradução 'disposíçãíi dc
espírito", adotada por Midiaui. (N r do T,J

I

M:ilLg,nltè no orif.insl, o que Sjigrnfiira na |m
St*agem arcaica - disposição para fazer o mal.
Quanto £i palavra italiana a que alude Mumaigne.
hã eonfusão. Trata-se não de i!

trÍ£lBJEza
1?

mits dc
'iristLzifl

11

para a qual o dicionário de PiHrocchí
enasipnu o senÊidu dç "ignominia'

1

. (N. dn T.)
II Hírodúlo.
u No eí-jug "domeaiiques™, palavra que tinha

então o sctiodú de anugo da Casa. (N. do T.)

que nàe pode resisLir. Sna resolução o aban-

dona e ele kc desfaz cm lágrimas e lamenta-

is* a ponto dc observarem que somente ao
úJtirrso aecmtcdmtMllo sc mostrara realmenic
Senstvel. Na verdade a medida estava cheia e

uma coi.^y dc Jicjnada bastara para, abater lhe a
energia c provocar um trtrnsbordamcnto du
tristeza. Poder- se na, creio, assim cjtpJ icar

igualmcntc a atitude dc Psamético, .hc não
acres£er1IAK&e a historia que Cambí-ses, tendo
lhe puryimtado por que motivo dc. que ião
pouco ac mostrara perturbado com a infelici-

dade da Jliha e do filho, tanto se afetara ante n
de um amigo, recebeu esta resposta: “Éque só
efilít última trhieza e suscetível dc se exprimir
por lágrimas; a dor sofrida nos dois primeiros
Cii*o,H está além dc qualquer expressão.”

A propósito, vem me ã memória o caso
daquele pintor antigo14 que. no saertfehõ de
Ifigênia, teve de represemar o sofrimento dos
diversos personagens segunda o grau de inte-

rne que cada um votuv» b bela e inocente
jiivenn e que ao chegar ao pai da virgem já
havia esgotado iodos os recursos dc sua aric.

Diante da impossibilidade de dar lhe umu .iti

lude cm relação com a intensidade da dor* pio
iou-o de rosto coberto, como sç nenhums
cxpre.^rn.i pudesse i Eu feirar semdhantu desespe
tO. Eis r>or que os poetas imaginam n miserá-
vel Nitíbe. que úçp&i\ de perder seu^ scic filhos
viu morrerem as sete Ilibas, transmudada em
ruchctlo pela .sobrceargu Oe desventura:

"petriílcadn^ pala dor"", a fim de esprímir
essa espécie dc embrutceimenio sombrio,
surdo^e mudsi que &e apodera denós quando as
ocorrências nos esmagam ultrapassando o que
jtOí é dado suportar. E, detivacncntc, uma dür
excessiva, exatiirTiencc píjrque exces.stva

p
deve

esiupidi ficar a alma :i ponto de paralisar qual-
quer gesto, pomo acontece quando recebemos
íncgperad amente uma pêiistms n&ilcia. Somoí
tomados de espanto, penetrados dc pavor ou
de aflição e como tolhidos cm nossos, movi
mentos até que ã prostração suceda o relaxa

1D
Ciceto,

11 Qvídiü.
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meti Lo. Surdem então as lágrimas e os lamen-

tos que aliviam a aima c eumo que Líjl

permitem mover-se mais à vontade:
lL

c cútu

dificuldade que afmal recupera a vqê e pode

exprimir sua dor
”

1

2

.

Durante a guerra do Rei Fernando com.ru o

rei da Hungria perto de Buda 1

3

um dos guer-

reiros mostrou-st párttCu larmente valente nos

combates que *e verificaram, Ninguém o reco

nheecra e todos o elogiavam e lhe lamentavam

r:L sorte porquanto sucumbira na refrega. E nin-

guém mais do que um Sr. de Raiscãac, Fidalgo

alemão T o engrandecia, entusiasmado com ião

rara uuragfcm. Recolhido ü corpo, Ralsciac

aproximou-se como os demais para ver quem
era, e ao lhe tirarem a armadura reconheceu o

Filho. A emoção dos presentes aumentou mais

mda; só ete. permaneceu impassível. ^em dizer

paÉavra, sem pestanejar, de jáL conte tn piando

fixamcflle o corpo até quç a violência da dor

tendo atingido o próprio principio d:t vida o

d-crrubas-sc para sempre, “Quem pode dizur u

que ponto arde, arde bem poutV* \ dizem os

amantes que querem exprimir insuportável pai

xao ou: “Quão miserável sou! O amor pertur

ba-me os sentidos. À tua vista, ò Lésbia, perco

4 razão. Falar eMu ucima de minhas forças,

naliiha iingua engrola, uma chama sutil percor-

re mc as veias, mil ruídos confusos soam-me
nos ouvidos c o véu d.i noite estende-se Sobre

os meu r. olhos 1 V1

INào ê no auge de no&so& transportes quando

nos Ferve o sangue nas veias que somos mais

capazes de encontrar o tom que comove e per

suude. Ncüíffli mumeiitos a alirta c^iú por dc

mais absorvida cm seus pensa mentos. t> corpo

* s
Vlriíbo.

IS Badapesic.
1 n

Petrnxfcs,
1 13 C atuiu.

demasiado abatido £ languido de amor: daí,

por vezes, a inesperada c fortuita impotência

que surpreende o amante tao fora de propo

sito; daí esse gelo que o envolve, em virtude do
estremo ardor T na própria fonte de seu gozo. À
paixão que se deixa saborear e digerir mal me-

rece ser assim nomeada. “Os prazeres leves

sâo Êoquazes. as grandes paixões sdene to-

sas T

Da müKmu. forma dos comove a surpresa de

um prazer inesperado: “Logo m ver me. üí>

perceber dc todos os lados as arma* de Trója,

forn de si, cnmo golpeada por pavorosa visão,

sc imobiliza. Seu sangue gela, desmaia é só

multo tçmpn depois pwlc cníim fãhr 1 7 .”

Além daquela romana que morreu dc ale-

gria ao ver o filho escapar da derrota dc

Carie*; alem dc Sóíoolcs c DioPÍSio. 0 tifattOt

que Eantbém morreram de alegria ao receberem

uma boa noticia; c Ta Ima que Falcccu na Cór
sega ao Saber das honras que o Senado dc

Rumo Hic conferira; vimos neste século o Papa
Leão X que, ao ter noticia da lomada de
Mtlâo, Ião arden leniente desejada, experi

rncnlmj tal carga dc alegria qiic a febre O flSSlil

cou, levando-o á morte. b. mais um testemunho

com provador da fraqueza humana tirado tios

antigos: Dcodoro, o dialético, vraSb-w em
suas aulas públicas incapaz, dc repenie, dc res-

ponder às objeções que lhe faziam, ^ntíu

tumanhu vergonha que morreu Pa hora. Quart

io a mini. sou pouco predisposto a essas pai-

xões violentas; tenho uma sensibilidade
1 n

iiamruimentc grosseira c a torno müs espessa

ainda c empedernida mediante raciocinio*

diários

’
" Sen cea.

1 *
Virfiílbrt,

1 * “Appnshefiiion” tanto pode ser comprea^ão
i f

j

l

L

-

li L l ! j

L

í. I .- lIí ciUetLiicr ), uamu jieiiiãbstidífcdc

traeuliíadc de «niirj, ÇM. do T.)

Capítulo Ut

Dos nossos ódios e afeições

Os que censuram aos homens sempre sc

preocuparem com as coisas futurai e nüí ensi-

nam ii jgjiar Os bens pFft^rtiÉi, # Cfiffl eles nos

contentarmos cb^ivandú que não mandamos
no que esiã por vir, talvez, menos ainda do que

nu passado, referem-se ao mais corriqueiro dos

erroi humanos, se è que se pode chamar erro a

eçjsa tífldtncljs que. ítmhaírã a elíi sejamos

impelidos pda prnpria natureza no ida da
eoniinuidade de susi obra, falseia p. no&sa
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imaginação, mais exigente de ação que de ciên-
cia, ainda que ignoremos aonde nos leva.

Nunca estamos em nós; estamos sempre além.
O temor, o desejo, a esperança jogam nos sem-
pre para futuro. sonegando-no* o sentimento
e o exame do que e, para distrair-nos com o
que será. embora então já nao sejamos maÍE.
“Todo espírito preocupado com o futuro é
infelHt

q * ”

“Faze aquilo paraque-e* feito c conhécç-(c a

ti mesmo '

. eis um grande preceito amiúde cita-

do em Platão. E cada uin dos membros dessa
proposição já nos aponta tidsso dever, c traz
cm si d outro. Qtiem se aplicasse cm lazer
aquilo para que ê fieira perceberia que ]hée
necessário adquirir antes de maiv nada o
conhecimento de aí próprio e daqujlo a que
está apíO- E quem sc conhece não erra acerca
de sua capacidade, porque se aprecia a si

mesmo c procura melhorar, recusando as ocu-
piÇÕCE supérfluas, m pensamentos e os proje-

inúteii. Dq mí?mú Forma que a loucura
n no se satisfaz ainda que eotlumoS' a *eus desc
jos, a sabedoria, sempre satisfeita com o pre-

sente. nunca se desoumpraz condigo mesma. A
ponto de Epíctim ton siderar que nem a prçvi
dérteia nem a preocupação túm o futuro sÜo
íkcu liares ao sábio.

Entre os leis rd ativas ao homem depois da
morte, das ffiai* justificáveis sc me «figura n

que Nubmcce as ações; dos príncipes a um julga-
mento póstumo 5 ü

. Os príncipe* com efeico
devens subnwítcr se Ui leis, pois não pairam
acima dda*. H par não poder a justiça nada
centra des. quando vivos, natural me parece
que ao desaparecerem dev ft c\a agir tâhrc sua
reputação c os bens legado** eoi&as que nan
raro preferimos ú vida. E um uso que não acar-
reta senão vantagens às naçots que o adotam,
E os bons prineípcs, que poderiam queixar'!^
de ver 1 ratada a mcmórj& dos enaus como u
kua, Jtfo dc desejá lo. Devemos disciplina ç
obediência aos reis, bons ou mau*; íssac indis-

pcnsúvd para que desempenhem seu papel.
Mas nossa estima e nossa afeição, não lha*
devemos, a não ser que as mereçam. Admita-
mos que as necessidades política# nos obri-
guem suporta los com paciência por mais
que sejam indigno*, a dissimular-lhes os vícios,
ft endossar-lhes os aios quaisquer que sejam,,
rtU medida dc nossas forçai c desde que dí Lai

endosso nece**itc a sua autoridade. Mas, cum-
prindo esse dever, não há razão para que nos
recusemos a julgá-los e não tenhamos a liber-

dade de exprimir nossos ressentimentos *e for

1S
Sirteca.

20 Dwidflro de Sicília.

n caso. nem que nos neguemos a honrar es-

ses bons servidores que
r embora conhecendo

as imperfeiçóc-s do senhor, o serviram com res-
peito e fidelidade, csempto útil a ser transmi-
tido à posteridade. Aqueles que, cm virtude dc
obrigações pessoais, defendem sem razào a
memória dc um príncipe indigno, fazem ato dc
justiça privada em prejuízo da justiça pública,
fito Ltvto anda certo ao observar que a lin

guagem das- homens enfeudados à realeza 6
sempre cheia dc vãs ostentações c falsos teste-
munhos, encarando cada qual o seu rei

independeu temente dc seus méritos como um
soberano eujo vabr c cuja grandeza não
podem 3cr ultrapassados. Pode-se reprovar a
altivez dos so[dados que responderam o. Ncro^
o qual perguntara a um deles por que fhc que
ria. ma] e ao outra por que o deseinva matar:

“Gostava dc ti quando eras digno desse senti-

mento'
1

, rcsp&niteu o primeiro; “desde. porém,
qut te tornaste parricida, inccndiárkh histrião,
cocheiro, odeiu-ic como o mereces" E o
segundo afirmou: “Porque não vejo outro
remédio para Leu* continuo* desmandos* 1

.

11

Mas quem ha de reprovar o* testemunho* pú-
blico* e universais que depois dc sua morte
foram obtidos contra esse príncipe. Seus tiráni

COS c odioso* entusiasmos, testemunhos que o
estigmatizaram para sempre c como cie

Wdos ü* mau*? Lamento que entre os usos c
costumes tão sábios da Laccdcmòtiía se tenha
introduzido uma hipócrira cerimónia por oca
siao da morte dos rei*. Todos o* CPnfederadus

c os povos vizinhos, j amamente com os hjlo-

ta*, hopners e mulheres, feriam a fronte ens

*inal dc híto. proclamando entre gritos e

lamentações que o defunto (bom ou mau tive*»

íe *tdo) fora <? melhor dos rch que haviam
lido. Davam * assim, á condição os louvores

que ao rnõrito deveriam caber, e relegavam
paru o úktmo lugar aquilo que em primeiro
deveria tstar. Aristóteles, que trata dc iodo* os
as&unto^, indaga* a propósito das palavras de
,Só!om ^"ninguém se pode dizer feti i antcíi de
morrer", sc quem viveu t m-í^rreu scguÊiíJo scu.s

dc.acjoH, ma* deitou rnâ reputação ou o* seus
pósteros na mi*êria h tlcvc qualificar se como
fdiz. Enquanto vivemos temos a faculdade de
fazer com que nosso pensamento Sc pouse
ondç queremos; ^uundq deixamos de exiilir
acabam as possíveis comunicações com o
mundo vivo. Eis por que Sôlon iétíu dito me-
lhor se houvesse, afirmado que o homem não é
nunca feliz, porquanto sò o é Quando já nao
mai-E evi(5tí.

11 Titito.
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‘ Encontra-se com diticu Idade um sábio

cap3t de fugir da vida e a repelir: ignorante do

futuro, o homem imagina que parte de seu ser

sobrevive e oáo pode libertar -se desse corpo

que perece c cai**.”

Bcrtrand du Gue-schn morreu no sítio dt>

castelo de Randon em Puy, Pa Auvergne.

T^ndo os riti-ados capitulado depois da morte

dtie h viram se obrigados a depor as chaves da
cidade sobre o seu cadáver, BarLhéLcjny de

ALviane T general do exército veneziano. lendo

morrido n.i batftlh.-i perto de Rrtscía, tornou-se

necessário, a Gm de transportar o torpo para

Veney.sij atravessa# o território inimigo de

Verona. Os chefes venezianos em sua maioria

eram de opinião que se pedisse um salvo-con-

duto aot veríjh^scs, Thçodí)rt Trívulce a isso

&e upos, preferindo passar á força, ainda que

fos.se preciso combater* pois não cra decente,

disse. que quem em vida jamais temera o Lm

migo parecesse amedrotitar-se depois de

morto13 .
— A.S leis gregas 3frfc$GrtÈ&m*nos

algo semelhante: quem solicitava do inimigo

um corpo pum inucnâ-lo renunciava ã vitória c

nau mais a podia eurisagr:ir COnt urrt trofeu; ü

aquele :l quem a solicitação era feita considc

ravrd sc vencedor. Micias assim perdeu as van

tagens nítidas que conseguira contra os corín

lios «, mversamerne, Àgesilns desse modo
^segurou um êxito mais do que duvidoso

sobre os beócios. Tais fuios poderiam parecer

estrnnhoh, se desde sempre não juntassem os

homens à preocupação do além a crença de

que ;ri bênçãos celestes o acompanham ao tu

muio ç sc estendem a í^us restos. K tantos são

os exemplos antigos u esse respeito sém
falar nos de hoje -• que nso sc foi preciso

insistir, Eduardo I, rei da Inglaterra, tendo

observado nas suas intermináveis guerras Cofl

ira Roberto, rei da Escócia* a que ponto sua

presença contribui a para o êx ito, cabendo- lhe

a vitória tá onde ele se encontrava* no mamen
to de render o ultimo suspiro obrigou o filho,

mediante juramento solene, a mandar ferver

Lhç o corpo depois de morto fttra que. separan-

do -se as carnex dos osmMie enterrassem aque

tas c se iríLn.-jpurlncsem cslcs com lí exército

sempre que marchassem contra oü escoceses.

Como sc o destino houvesse fattúmcnlc subor-

dinado a vitória ã presença dos ossos. — jean

GhiskíF 4
, que perturbou a Boêmia na defesa

dos erros de Widef. exigiu que depois o esfo-

lassem e com a pele fizessem um tambor que

usariam quando pegassem cm armas contra as

inimigos, imaginando que dessa maneira aju-

daria a manier as vantagens obtida* naü guer-

ras anteriores Cfirtw tribos dc índios também

J 3 Lueréeiu.
23 Brantónne- v

-

3 í Em ouira^ ediçóes, in± Vnvdia-

levavam para o combate contra os espanhóis

os ossos de um dc seus chefes por causa dos

êxútís que tivera em vida. Outras tribos desse

mesmo continente carregam oom elas* na guer

ra> os corpos dos seus guerreiros que se te-

nham distinguido pela valentia c morrido na

luta, país os consideram siisceEÍveis de darem
surte c servirem dc estímulo, Mustram-nos os

primeiros exemplos a recordação de nossos fet-

io s honrosos acompanhando- nos ao túmulo;

os últimos atribuem, ademais, a essa recorda

ção, um sentido afetivo.

O caso de Bayard è miiís admissível. Esse

chefe ao sentir-se mortal mente ferido por um
liro dc arcabuz no corpo. i instado a retirar se

da luta* respondeu que nãõ era no momento dc

findar que iria começar a virar as costas ao ini

migo. E euiUinuou a pçlcjar cnqiiautu aü forças

o permitiram. E, não podendo mais permane-

cer a cavalo porque se s^niix desmaiar* i rs an-

dou a seu escudeiro que o deitasse ao pc dc

umn árvore, porém dc maneira a morrer Com o

resto voltado para o inimigo. E assim st fez.

Acrescentarei nutro exemplo, ião interes-

sante no gênero quanto os precedentes. O
Imperador Maxim iliftAO, bisavô do Rei Filipe,

aiualmemc no trono, Ibi um príncipe dotado dc

numerosas c eminente % qualidades e notável

pela sua beleza Usica. Entre as suas smgulari

Jades havia a de não sc assemelhar a esscí

príncipes que para traiar dos negócio* mais

importantes fazem dc sua reireic um irono.

Nunca icvc criado pi)r tnais familiar .i quem
permitisse ví -lo em trajes menores. Escondia

se para urinar t ião pudibundo qqerio uena

virptm. nem 00 médico nem o ninguém mus-

trava as punes do corpo que costumamos
cobrir. Eu, que tão impudente tctlhü a Im^UA.

wni eniretíimu, p<ir tcmperanicntu. jgualmeníe

inelmado a seitulhímte discriçõo, R. a menos
que o l.tnto aeja Içvítdo por necessidade ou
volúpia, náo exponho aos olho» dc ninguém as

parles de meu corpo uu os aios. in timos que

nossos costume-i rceomendam se soneguem á

vista: e faço disso uma obrigáçiò talvçi maior

do que convêm a um homem, e cm psrucuSar

de minha profissão2 fl
. Mas o Imperador Müif

ciiiliauo a tal exugero chegara que ordenou

expressarnenie em icjtitmcnia que lhe puses-

sem ceroulas depr.iis de morto, acrescentando

que a pessoa cncarFegada dessa missão a

desempenhasse de olhos vendados. O desejo

expresso por Ciro a stüs filhos de que nem eles

a 5
Original; J f

y xnyffr? píu* conrramtc, que je
r) 'estime bienséant ò un f\omme — A frase presia-S#

a CLmfusào, Michaut a inwrpreta forçando s eiprer-

Síio. riãâ üumo Montxigne se conísdere mililar íver

COmenlárto dc Thlhauífec íi íjdição La Pléiadch

parece-nos quí a critcrprçtaçãij eseíiilhicía acétlde au

í.5p-irlto do [esto. {N. dú Tj
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nem ninguém lhe meassem o corpo depois da
morte, provem, iraaginq, de alguma prática
devota, pois tanto ele como seu historiador,
•encrt outras grandes qualidade*, mostraram-se
durante a vida especial mente dedicados à
re%íào.

Desagrada -mc o que me contou certo índiví-
duo altanxmte cocado e diz respeito a pessoa
àc minhas rcIaçScs íntimas, assaz conhecida
petos cargos que ocupou na. paz como na guer-
ra. Esta personagem, que morreu em sua Corte
em idade avançada e após crucia sofrimentos
devidos 3 Calculo*, pas-sou. s-uas última* horas
regulando cüm csagCFados cuidados a cerimô-
nia de .seu enterro dc modo a dar-Ehc o major
releva Pedia aos nobte* visitantes que sc
comprometessem sob palavra dc honra y
(ornar parle no cortejo fúnebre. Ao próprio
príncipe que mc r urrou o caso. pediu ele insis-
Lcn temente nandasse vir o sen séquito, e citava
exemplos e argumentava pary p^var que lunto
se devia a um homem dc sun condição. £,
lendo arrancado tal promessa e estabelecido de
acordo com 5.ua* idêía* u distribuição e ri

rdem da parada, expirou aparcíiifiineme satis
tato. Não creio ter jamais visto tão persistente
vaidade.

Preocupar- sc com regular os funerais ou de
maneira o rginal ou com excessiva parcimónia,
como por exemplo reduzindo o acompanha
mento a um simples servidor carregando ümn
lanterna, suo ^ingulartdadcíi inversas dúS píc
cedentes, embora da mesma ordem c dc que
lanibém enccniro exemplos na minha família,
Ha entretamo quem aprove tais gestos, como
aprovam a proibição de Marco l.èpldo u seus
herdeiro* de empregar d cerimonial adequado
fto seu caso, Se assim agindo imaginamos
lazer ato de temperança í austeridade, evb
lando urna Liçspt^y ç umu satlsfiação que não
gozaremos e euja percepção nos será impossí
vcl, L h

C

atitude cm verdade não será muito
meritória. Se mc couber resolver quanto m
assunto, Cu diria que nessas comd cm lyda^ as
demais circunstâncias da vida. cada qual deve
orientar- pela Sua situação na sociedade, c o
filósofo Licon demonstrou Sabedoria quando
prescreveu a seus amigo* que ú enterrassem
como achiTísem melhor. nrgantxftndn Itineraiis
que híli tossem nem supérfluos ntjit m

i

acvà-
veis ? 6

. Mo que mc diz respeito, que obedeçam
ítoi. usms em vigor; confio na discrição daque-
les a quem caberá então tal incumbiu cia, “Eis
um cuidado que é preciso desprezar parü *£

1 11 No texto '‘mècanique^, isto c, como dos
artei-ao* — demasiada simples — miseráveis pnr
íitensão. — Afe ,WJynrts fíi Snp&rhc.i, nt *ndc£iniqu£S

rrotre .hàbiUcfjicTTi -l\{ ;=]?:.cr !h.í citado iio

dicionário dc Hateídd c Darmestetcr. (N. dnT.)

próprio c nào negligenciar para os outros2

Sonco Agostinho fala uma linguagem digna de
um santo quando dizr — LlA organização dos
funerais, a encolha da sep@ira! ã pompa das
exéquias, sày mçnos necessárias a tranqui-
J idade

^

dos mortos do que ao confio dos
vivos .

11
- Mo mesmo espírito, Sócrates ao

morrer respondia a Críton que thc perguntava
como queria ser enterrado - ^como quiscr-
dcg”. Se eu devesse atentar5 * mais completa
mcjiíe para a coisa, ser-me-ia agradável imitar
os que, ainda em vida e na plena posse de suas
faculdades, empreendem gotw antecipada-
mente a* ho-mcnagçuij fúnebres que !Ues serio
prestadas, deleitando-a; na contemplação de
sua efígie reproduz ida no mármore do tumulo
Felizes aqucks para quem ver o que scrâo,
quando não forem mais é um prazer, e quç
vivem dc sua própria mo rir.

Embora eu considere a soberania do povo a
ms is natural c racional, pnr pouco ndo me
lomu wu ineunelüávcE adversário, tal aversão
me infunde a atitude injusta c inumujia dos ate-
nienses que condenaram i morte ç imediata
execução, sem sequer Ibcs Ouvir u defesa, os
valentes capitàe* que acabavam dc vencer os
lucedemòftios junio às Ilhas Arginusas na
hutalha naval mai? árdua ü constdcràv^E que os
gregos jamaí,w tívernm. R por quõ? Pnrquç
esses chefes npós a vitória Unham procurado
lirar pari ido de suas vadiagens, dc acordo com
íj ane dn guerra, cm vc^ dc sc aturdarem em
riicülliüT os mortos c lhes darem sepultura. Â
odioAidadc da execução ainda medor rílevo
apresenta Mnte a atitude dc Dí-nnicthmtc, um
dos condenados, soldado c homem político dc
grande merito , Depois dc ouvir a sentença c

di-Mc da calma restabelecida na aísemblçEa,
adiamí-üí para falar e em lugar dc usar a pnly
vra cm defesa da causa, pondo em cvldònciu a
iniquidade Lão cruel veredicto, não pen^a
ycnãít nos. juízeft t pede aos deuses que os
recompensem e lhes comunica que tais eram os
vGtm dele próprio í de 54 uí componiichus,
temerosos de que a Era celeste dcspertadla peta
não observância dos deveres funerários deü-
vut.sse deles próprios, os bcaefieiáriós de iao
brilhante êxito. £ sem mais nada acrescentar,
senn mínhum.á reenrninaçíkK muruhoLi üor^jo-
síuncfiLe para o suphcjo1 *.

1

T

Gíecfo.
J * Nü S«*n “einpetehcrn q que êó kc cnteJidc
Uandu LhJ verbo o icntirin aSimdiiCn no didanário
dc GsdcÍTOj^ - refletir, OCupar-se lungameíite- com

excjnphMcado cújti uma frase de Fruíssin.
A^im o anota igual mente ThibaudcL. (N do Ti
29 A frn.se c En-Cfivetrttcfiie confyiu eEn sua sintaxe.
Adotamos a interpretação de Michaud. procurando
aproximar ru^ ínírecaiuo o maí? possíveJ do EcXtu
Original: (N. do T.)
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ÀLgucií anos mais tarde, 0 destino puniu OS

atenienses por onde haviam pecado, Ch abrias,

comandante de soa frota, tendo vencido peno

da ilha de Maios, a Polis, almirante espartano,

perdeu o fruía da vitória. de importância capi-

tal, receoso de idêntica condenação. Para nao

deixar sem sepultura os corpos de alguns dos

seus Eíomen&j que flutuavam sobre as ondas,

deixou que fugissem inúmeros inimigos, os

quais, voltando-sc ao depois contra cic, fize-

ram-no pâftfir caro a observância tâo inopor-

tuna dessa superstição. “Queres saber onde

estarás depois dc morto? Irás p^ra onde k
encontram as coisas aifldâ por nascerem 3

Outros concedem em princípio o repouso ao

30 Sinuca.

corpo que a alma ah antion a.

“Que não tenha túmulo para recebê-lo e

onde, aliviado tio peso da vida. seu corpo

possa repousar cm paz* 1 /"

Tudo nos leva a crer que a inoíte não 5. 0 Hm
último. A própria natureza nos fomcce exen

1

pEos de misteriosas retaçoes entre o que nâo

mais esíistc e o que vive ainda. Não cvpcn-

menta o vinho nas adegas modpfiuaçòcs corres-

pondentes àd que as estações imprimem ás

vinhas? E dizem também que a carne dos ani-

mais mortos tia caça c conservada cm salga-

áeiras sc modifica e muda de go-sto tal qual

acontece com a desses mesmos animais quan-

do vivos.

* Ênio,

Capitulo IV

De como a alma que -carece de objeiivo para as suas paixões

as manifesta ainda que ao acaso

Um rd algo de nos** sociedade, sqjciio 3

ataques dc 401a. tinha por hàbiiu responder,

graeujanda. aos médicos que lhe rccomcm
davam iibitersu de cumes salgadas, que !he

apetecia responsabilizar alguém ou alguma
coísíi quando 0 mat o viiíláVi c SCU SíifrjmenLo

aumentava, H almava-tlic a dor poder atribuir

a cauta disso ora no chouriço, ora h língua dc

boi ou ao presunto que comera, mandando-os

uo diabo,

Hm verdade, uSüim como nos dói o braço

erguido paru batçr, se 0 golpe não alcança 0

alvo t atinge o vácuo, e assim como pura tor

nar urna paisagem agradávd é preciso que da
não se isole no espaço maü antes se apôíe a um
fundo apropriado e seja vista a distância

suficiente „

"assim como o vento, se espessas flores-

tas não se ergugm â sua freme come
obstáculos, perde sua força e se dissipa,

na imensidão" 33
.

assim a aSma perturbada e agitada se confunde

quando lhe falta um objetivo. Em seus tranv

35 Lücano-

portCS, Piige cla> f*emprc, algo a que culpar e

contra oque agir,

1*1marco” diy, a prôpósilü dos que se gfej

ço*m a macacos c cãeztnhos, que a noss*

necessidade dc amar em não se exercitando

11 orrn atinente cm vez de permanecer insatis-

feita pfojcLii sc sobre objcios ilícitos ou indig-

nos dela. Vernos igual mente a alma tomada

pela paixàü, dc preferencia a não $u entregar a

ela, enganar se a $í própriEi criando um Obje-

tivo falso ou fantasista, ainda que a cupcnsus

dc suas próprias convicções, É o que leva 03

animais feridos a voltar *c contra a pedra ou 0

ferro que os feriu ou a morder -sc a si mssmm
para ,4c vingarem da dor sentida.

"Assim a ursa de Panónia se faz rnais

feroz quando atingida pelo dardo que
retém a fina coirda de Líbia; furiosa,

procura morder a lança que a rasga e

persegue o ferro que com clu gira*V
Que causai não inventamos paia as desgra-

ças que nos afligem? A quem ou A que, com

31 Vidbdo Pêriílea,

3 4 Lucanci.
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razão ou sem eia, ttao culpamos a ijm de ter

algo contra que nos havermos? Em teu deses-

pera arrancas as loiras tranças^ rasgas o pejto

a ponto de o sangue m&nõhar-íhç a brancura;
sào eles a causa da morte desse bem-amado
irmão que uma bala mortal tão cruclmentc
atingiu? Nio, volta-te, pois. Contra outros.

À propósito do exercito ronumo que. na
Espanha, acabava de perder seus dois chefes.

Públio c Cncu Cipiào, ambos grandes guerrei

ros, diz Tito Uvêo- — “Em todo o exército

cada quai se pôs imedialameiue 3 derramar lá-

grimas c a dar pancadas na eaboçiT- Nâo é
esstí um costume generalizado? E não andava
«fio o filósofo Bion quando, a propósito do
rei que no arrebatamcnln d-c sua dor arrancava
b^rba c cabelos, dizia gracejando: "Pensa ele

reíilmimíe que «1 pelada .iniortcça a tristeza do
luto?3 í ” E quem nâo vju jogadores rasgar ou
mastigar cartas, ou engolir dados, para se vin-

garem de um prejuízo? — Xerxes mandem fus-

tigar o mar c desafiou o monte Atos; c Giro
divertiu seus exércitos durante muitos dias a
querer vingar-» do rio Gúidu.s peEd medo que
tivera ao alravessá-lo. Caligula destruiu um
magnífico patado por causa do desgosto3 ri

que soa mãe ali experimentara.

Diziu o povo, na min ha mocidade, que um

a n Cícero.
!l 1 O texto ê claro c dir “plaisir que Fr« mero y itvmi

eu". — Gntretamo Míohffiüt interpreta como sentío

"fléptoisir
11

,
dcFígaqa, A edição ite Lefevre (Pari d,

]834) úflúiA j frase 1 “Talvez desonro, porquamp
flun rniii! flí obtivera prtilonsim," Thi^Jíudtl è de
õpiniíin que 'JC iralíi dç um ççiçMU> de MontAcfcrtc c

nu Er Ui Plêiade tiptrui por "dejigosuí''. (N, tkí

T.)

rei dos nossos vizinhos3 ', castigado por Deus.
jurou vingar-se. Para tanto ordenou quç duran-

te de/ anos nâo se rezasse, nem se Lhe mencio-
íta_sjic ei nome, nem mesmo, na medida em. que
a autoridade pode preiendê Lo* se acreditasse

n'ELc. E com isso não procurava o povo apon-

tar a tolice do soberano mas sim a giõria da
nação cujo rei assim agia. Presunção ç estupi-

dez andam juntas, pçrcm tais aios mais se

explicam peio primeiro do que pelo segundo
defeito. O Imperador Augusto, tendo enfren-

tado violenta tempestade no pós- se a
desacatar Netuno, e, como vingança, mandou
retirar a estátua dessa divindade durante eis

lestas circenses, extravagância menos descul-
pável ainda que as precedentes5 *. Mais abiur-
do ainda se mostrou quando Quimilio Varus
foi dçrrotadu na Alemanha. Tomado de cólera

c desespero, batia a cabeca contra os muros e
lirilava: “Varus. Varus. devolve minhas le-

p.lò^s]’ Semelhantes insanidades ultrapassam
n loucura. prÍDalpaimcnte quando a das se
junta a impiedade e das se voltam Contra Deus
ou contra a sorte como se esla nos pudesse ver

e ouvir. Agem assim como as cracas diante dos
relâmpagos c travões c que. a exemplo dos
Titãs. pensavam reduzir Deus ã razão, imimi-

dando-o eotn flecha* desfechadas contra o
céu 4 *. Ora, como diz um poela antigo, em Plu
t-iirco, "nao noi devemos encolerizar Contra os
acontecimentos, porquanto não se preocupam
com a* ita$\ Mas nunca criticaremos

demasiado esyi desordem de ims&no espírito"

JJ
Afonso XI, *Jc CasceJa.

3 n
StuSPoniq.

If
Mcíódolu.

Capítulo V

Deve o comandante de uma praça sitiada sair

para parlamentar?

Lúcio Marco 4fl
T que comande u os romanos

durante a guerra contra Kerseu, rei da Macedo-
nia, desejoso de ganhar tempo a fim de rcorga-

ta Tjto Lívío,

ní/.ar seus ewrcítos, tez ao rei propostas de
paz que Lhe amoleceram u prudência e o leva-

ram a conceder uma trégua de alguns dias,

dando sto inimigo azo c tempo para se armar,

de que resultou u ruína do monarca. Em Roma
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alguns senadores imbuídas dos costumes de
mus antepassados condenaram assa maneira

de proceder por contrária ao que antes se fize-

ra c que consistia cm combater com coragem c
não com astúcia, não sc recorrendo nem à sur-

presa* nem aos ataques naLurno$T nem aos
simulacros dc íugs seguidos de inesperadas

cargas. A guerra sã se iniciava depois de
declarada c. não raro, após Lerem sido marca-
dos o lugar e a hora ds batalha. A Lais senti-

mentos obedeceram quando entregaram $
Pirro o médico pue o traina c aos ÉWssios 41

ieu desleal mesÉxi-escola- Nisso agiam como
verrindeiros romanos; ç não comu esses as tu
clows cartagineses ccsse& gregos sutis que dão
maior velIoí 30 exibo obtido pela malícia do
que ao alcançado pela força, O embuste pode
servir, na hora, mas o adversário só se sente

realmcrtie vencido quando o íòi cm guerra leal

e jusla em que a vitória sorri ao ar» íu is valente,

e não pda manha nem pela sorte, Os senadores
que falavam essa honesta linguagem não
conhcizênUFi evidente mente ainda esta bela má
xiniFj de Virgílio: "Contra o inimigo não hã
como escolher entre o ardil e a coragem,”

Aos aeaiartíiK* 1
, diz Pólíbo. rcpüjjnuvit o

íiuprcjto da aslikla na guerra, só sc Conside-

rando vitoriosas quando o ânimo do inimigo

era abatido. Q homem sábio c virtuoso deve
saber qqc a untea vitória ê a- que pode procla-

mar sua boa fè c honra, h diz otn.ro
4 ''

autor:
HlQuc nosso valor decida se ê vós ou u

mim que a sorte, senhora dos acontecimentos
destina o império.

1 *

No rciuc de TenuUe, uma dessas tribo*: a
que üem hesii^ão chamamos b;irhar:is tem
por costume só iniciar as hostilidade após

urnu previu declaração de guerra a. qual se

aurcüCcmu ;i enumcraçfío precisa dos moos
que pretende utiliiar: nómiro de p,u errei roa,

n»lurc2H das armas ofcnsivns e defensivas,

íTLuntçoci. Isio feito, * o udver^ório não se de-

cide fi entrar na bainha» julgam sc esses búr

baroí no direito de empregar, para o êxito,

todos os meios a &cu alcance, ii oulrora dm
Florença pensavam tão pouco em venoer pela

surpresa que preveniam o inimiga um mes
anteí de mftrbhar para o combate, tocando sem
descontinuar um sino a que apelidavam Marti -

nela*

Quanto a nós, menos superstidosos, cnn si-

deramos que as honras da guerra cabem r
quem corri ela it beneficia ccsíímamos^ depois

41 Povo da Arcádia.
4 5

[íibtlaiiifcí: slu GnÈçi q.

4 3 Ênio, citado por Cícero — Üui Devera 1 1 1 .

de Usaridro, que* se a pde do ieâu não hasta*

cumpre juntar um pedaço áu pele da raposa.

Ora, como acontece que c quando sc parla-

menta que oenrrem as surpresas, nesse mo-
mento cm particular deve o cheic pôr-se de

sobreaviso, Dai a regra cm vigor entre os ho-
mens dc guerra de nos&a êpoCa_ a. sa.bcF_ quç o

governador de urna praça stliada nunca saia

Hm de pariamen Lar.

Nossas pais censuraram os senhores de
Montmord c dc l

TA;signy
?

que defendiam
Pont-à-Moujipon -contra o Conde de Nassau,

por terem contravindo a tais principio*. Entre-

tanto. c desculpável quem sai da praça a parla-

mentar, desde que tome iodas 9S medidas para,

um caso dc perigo, ter por ü uma vaniagem.
Assim o fé* o Conde Guy dc Rangon quç
defendia RcggiOi Tendo sc apresentado ü Sr.

de FTiil n fim dc parlamentar, iiFastot^se Guy
de Ran^on tuo pouco da pmça que., cm se veri

íicando uma. escaramuça durante ai negocia
çtks, não sorocíUc o Sr. dc E'Eul e sua escolta

(k qual pertencia Alexandre Trívulec que foi

morto) se acharam dominados, como também
o Sf. de fEüt, para segurança própria, kc viu
obrigado a entrar nu cidade sob a proteção do
çottdc, L o que nos conta Du Reli ay. mas
Gukciardirt o rclatâ igiiatmcmc atribuindo-*
a glória do acontecimento,

Antígono* assediando Cumcnes em Nora e
insistindo para que sais* a fim dc pessoal-
nicntc parlamentar com ele e alegando que a
T.umcncs cabia fazê-io par ser dc, Antígono,
mais forte e dc mais alta condição, ouviu do
riHudo Uitci nobre rcsposJA: "Não reconbcçcrci
nlft|íuèrii acima de mtm enquanto tiver a fftcul

dade de brnndtr uma espada J
E só con*n

tiu cm encontrar com Anitgono quando este

Jhe entregou Piobuicu, ícu ^jbrínho, como
refem.

No eiuanio houve quem sc saj?;* bem éni

ücmdJirtntc acorrencia eonljando na palavra
do adversário, feitemunho dis* tema lo em
Menry dc Vnux, de Champagne, ritiadb pelos
ingleses na castelo de Gommercy. Banhélemy
dr Bonncs 4 fl que os comandava, tendo eon mi-

jyüuãUo sapar boa pârie da eastcEo e dispondo sc

4 mandnr Limend^ [o para esmcfiár 4js defenso-
res sob cs escombros, mlirncu] Hcnrv de Vaus
fo qual já lliu havia cr vi ada ires cm irarias) a

ir pessoal mente partamenijir, no xeu pnjprtu
interesse, hste foi, e, percebendo a iminência
da catástrole it que não escaparia, demonstrou
süa itratldão ao inimigo enircgando-sc, com
seus hijucnsj iacondicianaJ mente. Pôs-se fogo
e-ruão na rnlna esoav ad h, cederam as esteios

i±
PtuuüfC*>.

40
Frclssart.



que sustentavam m muros e e> castelo esbo-
roou -se. Quanto a mim, confio facilmente nos
oulfL>!s L mas não confiaria se viessem 3 supor

tratar-se de um ato de fraqueza ou covardia e
não por rer cu Irando € acreditar na lealdade
de meu adversário.

Capítulo VI

A hora das negociações é perigosa

Ultimam ente, nas nunha* vizinhanças, cm
Mussidan 4 *\ um destacamento inimigo que
ocupava a cidadç foi forçado a retirar se. Cia
mavam <k soldados^ c outros de seu partido,
que haviam sido trnudos porque os linham
surpreendido e vencido durante as negocia-
ções. lí antes que um acordo sc assinasse, fais
recriminações sc compreenderiam cm outros
EempíH. TTiaSp como disse no capitulo prece-
dem e, nossos processos aluais são diversos c è
dc se desconfiar de todos enquanto a aísina
lura defini L iva nâo c aposta tio tratado. \i nem
assim se imaginará ludo terminado. E sempre
foi perigoso confiar em que um ujtcreico vence-
dor sftsba cumprir a palavra d Lida u deixç dc
ufiirsr, de imediato, na cidade que obtevç eon
dições víiíuíijosas para render *sc.

L, Emílio Rcggio n pretor romano» tendo per
flido muito tempo diante- da cidade de Focéia
da^qnal não conseguia apoderar se em ccmc
qüència da tenacidade que punham u$ liabitan
íls cm defende -la, com elas conveio cm consj-
deràdos smifcós do povo romano, E. tándo-os
convencido de sims Intenções pacíficas, obteve
licença para entrar nn cídndc como o leria
leito cm qualquer cidade aliada. Mas logo que
slj « encontrou com st-u cxérdto, de que se fi-

íera acompanhar na maior solenidade, não
mais pude conter os seus, embora o tentasse,
os quais saquearam tudo. sob as suas viüins,

levadüs pelo espírito de vingança c 0 amor ã
pilhagem que sobrepujam o respeito à autor

i

díide c a disciplina militar.

Clenmenüs sustentava que o direito de &uec-
ra, no que concerne ao mal que se possa fazer
oo inimigo. está «cima das kfc da justiça divi-
n^bem como dá justiça humana. Tendo con-
cluído uma trégua de sete dias com os argenos,
já na terceira noite os atacava durante o sono e
os batia, alegando que na trégua não sè

mencionavam á£ noites 4 \ Mas os deuses o
puniram por sua mn-fé. Estando clc cm nego-

- A seis le&uas do eastclu dt Montaagnt;.
" 7 Plutarco.

ciactjes, e jã Lendo os defensores abrandado a
vigilância. foi a cidade da C^silinum conquis-
tada de surpruüa. R isso nos lernpos ein que
Roma possuía o exercito mais disciplinado,
com chefes imbuídos do sentido da justiça.
Porque Itao está dito que em dadas circim.s-

táncias não sejii perniLEido nos prevalecermos
da lolice do inimigo como noç prevalecermos
dc sua covardia, A guerra admite como lícitas

muitas práticas condenáveis o princípio dç
que “ninguém deve procurar (irar proveito da
estupidez aihda" naa vale 41 . Entretanto Xc
nofonte. autor tão competente em tirf matéria»
grande chefe militar c filóaotb, dc próprio dis
tfpaio dos mais distintos dc Socraie*. nos
propósitos que empresta a seu imperador per
feito, dã n css«s prerrogativa» urna extensão
por assim dizer sem Limites, o que posso admi-
tir inteiramente.

O Sr. D'Aubigny Sitiava Càpna, comandada
por Fabrfeib CoJoiuu Esic. após sangrento
Cümbait m que levara a pior. pôs m n parla
meníar do alto dc um torreão, mas duraiUc as
lu-go^iíL^^s. Ètindo its íKíus homens rGla^adi^ a
vígjlfflicla* entraram os eio^hjs na cidade c a
baquearam Mais rccenicmcnic, em Yvoy,o Sr.
Juliano Romero, tendo tido a ingenuidade dc
íour drt cidade a fim de parlamentar com 0
Condflítàvel, encontrou, ao voítur, a praça em
ptidcr do inimigo hfós meamos não tísiamos
isentos dc ^censura: 0 Ma/què* de Pescaire
sitiando Génova sob 0 comando dc Õtaviano
Fre^osc, que níX1

* sustynt.ivflmo-s, chegará a um
acordo que ip. sçr assinado quando os espa-
nhóis conseguiram entrar na cidade e aí agi
ram como se a tivessem tomado de asítaho.
Posteriormente, em Ligny. no Barrois, sob o
Cümando do Cerndt ck Uricnnc, e sitiada por
Carlos V cm pessoa, BíirtlicL-iJIe, tugar-ÈiiníEltí
do conde H tendo saído para negociar, a cidade
foi tomada enquanto parlamenta va. Dizem os
italianos:

** Cícero.
4 H Múnlaignc confunde Yvoy com Djnam.
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Fli il vmeer, sempre mói taudabil

WHV.r

Viftcasi o per fortuna o per

ingegno-

’'É sempre glorioso vencer, deva-sc a vitoria

ao acaso ou ao engenho ^".TT D Filósofo CrisipO

nao teria sido da mesma opinião nem eu tam

pouco, Diria ele que quem toma parte cm uma
corrida eteve cm verdade empregar todas ft$

forças para ganhar, mas não lhe e permitido

agarrar o competidor ou passar- lhe uma rasto i-

^ Anosto.

ra- E- Alexandre, o Grande, agiu dc maneira

mais gen-ernsa ainda quando respondeu a Poli-

perCOntc quO 0 instava a valer se da cscurj-

dão da noite para alaCâr Dária :
lLNão me pare-

ce degno roubar vitórias-. — Prefiro qutixar-

me da sorce a envergonhar-mC da vitória 5

1

d*

“Recusa se a golpeai Grodc. lançar- lhe um
dardo que Ura por trás, corre a ele, c c dc Fren-

te. homem a homem, que o alaCa. QcCr cencêf.

mas nào peia surpresa e sim e unicameníc pda
forç a d g s mm as 5 7 ."

IT

1 Quinto Cúrcio.
h

'

1
Virgílio,

Capitulo VII

As ações julgam-se pelas intenções

A morte, dizem. liberta- nos dc todas .mohrt

gaçoes Coríheço quem haja interpretado essn

mü.riinu dc maneira singular. Henrique VTf L
fei da Inylalcrra, Comprometera -se- conl D.
Filipe, ilth-ci do Imperador Maxim ilsanOi ou,

mais lionrosarnenii; referido uocno pm dc Car-

los Quinto, :l não atentar contra a vida dc seu

inimigo, o Duque dc Sufiolfc, chefe do pari ido

da Ru sá lí n mea, que Fugira da Iitgldtcrru c sc

refugiara nos Países Baixos onde Filipe o in an-

dara prender, entregando o ao rei mediante n

promessa dc respeito n vidu do duque. Sen
tindo que ia morrer, Henrique Viu determinou

a seu fnho, em cesiamcnta, que rogo dítpníjt de
seu fnkdmento cxecuusre o duque. Uliimu
rneme n-u-s acontecimentos trágicos que em
iSruxírtjui. provotarum u suplicio dos Condes du

ílorn e de Egmom, ordenado pelo Duque de
Al ba, liOLivc particularidades noiãveis, Hria
uritre Outras; o Conde dc Fgmont, em virtude

dc cujas promessas de garantia ü o Conde de
Horn sc entregara ati D-uque dc Ai ha. reivin-

dicou com insistência que o matassem cm pri-

meiro lugar, a fim de que a sua morte ü Eibcr

ias-se da obrigação assumida. Parece -me. no
caso, que a morte não eximia a rei da ofrngfl-

çao dc cumprir a palavra dada e que o Condí

de Fgmont, ainda que vivo, não faltava ã sua.

Nossas pbrigaçoes são limtiadíts pelas nnss&s

forças e os meios de que dispomos: a execução

C as conscqüèneias dc Ei-ü.^.sós alUS não Jepcju

dem de nos: somcrclc a nossa vontade depende.

Nesta c nas necessidade:. assentam as leis que

regulam os deveres do hn-mcitv Fis por que o

Conde: de Egmoru, embora tom a alma c a

vontade amârnadat h sua promessa, mm sem

IbrçíL para fixeeuln la, a cia nâd Cálavu um urra

do, ainda que sobrevivesse ao Conde dc Hom.
Ao passo que o rei da Inglaterra, faltando

m tenciona Emente ít sim palavra, não pode ser

culpado pelo Fato dc ter adiado o ato desleal

para depois dc acu fatccLmcnco. Idêntico ê o
Caso d» pedreitú de Hcnódoto que, Itndo leal

meme guardado segredo acerei do loca! cm
quC :íl- £rtíOritrüv:-mi OS te-SOurOS do rei c,lo

Fgito, ao morrer o seu senhor, o revelou sos

filhos,

Vi outrora muitas pc^âüas que, sentindo

pesar lhes a consciência por se rerem apro-

priado du bens utlieins. se mostraram dispostas

a inserir cm ure tcsiamciuo disposiiivo-s em
vista da restituição dos mesmos. N&õ sa-o cias

dignas de louvor, jà porque atrasaram uma
ação que devia set imcdiaia n j^ porque preten-

deram reparar uma falia sem sofrimento nem
sacrifício- Deviam ter acrescentado os pró-

prinK bens: a reparação do mal atendera mc
1

1

1 Or aos rcclamOH da jusl iça e mais mento lí ve-

ra quanto mais pesados e penüSüi os
sacrificitj.-i. À punir.cncia exige algo maíã do
que a simples repançap do dano.. Pior fazem
ainda os que deixam para depois da mona a
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fníflifcsiaçào, contra o próximo* dos rancores,

que escandiram durante ri vid?.. Mostram que
püLicu preiasn a píõprTi hcnraTnão se incomo
dando com provocar a ira dos ofendidos con-
tra a Auu. memória. E menos provas dão de
consciência, nio tendo sabido, nem sequer por
respeito à morte, dominar a própria perversi-

dade que se prolonga dessa maneira além de si

mesmos. Tal qual farianí ju.í*es iníquo* que se

pusessem a julgar sem ter mais a causa em
mãos. Na medida de minhas forças, procurarei

evitar dc nada dizer após a morie que não haja

dilu em vida, e atrerLameme,

Capítulo VIII

Da ociosidade

Nas terras ociosas &a
„ embora ricas e ferieis,

pululam as ervas sé lvagens c daninhas, e pafa
aprovcilã-las cumpre trabalhã-lâs c semeá-la^
7i fim de qut nos íejam úici*. Asjjm também
vemos que üs muLhcrcs produzem cozinhas Tu
xos dc matérias Nem consistência, mas para
que engendrem em condições favoráveis mzees

sário se fiu facunda los com n hna senicíUc.

Assim ijí Li :1 Interne Os USpiYilOS: se não íik octs

pnmos com ecrtõs assuntos que t>s absorvam c

disciplinem, enveredam ao lèu, sem pcius. pelo

campo da imaginaria

"Assim, quando cm um vaso de bron
tt uma onda agitada rdlele os rnios do
sol oti a imagem tênue da lua. a luz, dar
dejando tnccrtcL dc todos os bulos, ã

direita e ã wqucfdn, ,wbc* desce, fare o
forro com seus refl&Ktv& móveis * *

,

+ '

E nesse catado não Jiá loucura nem de v une to

que não concebam: ^forjando vnn ilusões,

semelhantes às quiiticrrts dc um doente'"* *.

*
' Não trihjiHi lid i*i, não culç ivadg^ (N . Uo T,}

'Jí
' Vir^ili-o.

' * Horãcia.

Sem objetivo preciso, a alma se tresmalha,

pois, como se diz, è. não estar em nenhum
lugar. eütar em toda parle & fi

.

EetLrd me Em Lempm para 35 mi/lhas terras,

resolvido, na medida do possivcl, a nsTo trse

preocupar com nada, a não ser 0 repouso. e

viver na solidão os d tas que: mç restam. Pare-

cia me que não podia dar maior satisfação y

meu espírito senão a ociosidade, pam que su

concentrasse cm sji mesmo, à vontade, o que
esperava pudesse ocorrer porquanto, com 0
(empo, adquiria mai.s peso e maturidade. Mas
percebo que: "na ociasjdadc 0 espirito su d ta*

persa cm mil pensamentos diversos
4 '" \ c âú

comráríu do quu imaginava, caracolando
tomo um cavalo em liberdade. crÈa de cem
vcícs maiores preocupações do que quando
tinha um alvo preciso fora de si mesnni. E
engendra tantas quimeras e idéias estranhas,

sem orderu nem propósito, que para perceber 1

lhe melhor a inépcia e u absurdo,, as vou ct-m-

signando por escrito, na esperançn de, com o
correr cl0 tempo, lhe infundir vergonha.

ü D
Marcial.

1

1

Lucano.

Capítulo IX

Dos mentirosos

Não ha a quem convenha, menos do que a

mim, apekir para a memória. Dessa faculdade
cartçü por aSsim dizer totalmente e não creio

que fiaja no mundo aJ^ucm menos bem aqui

nhoado a esse respeito. Quanto ao restu smi
como 0 vulgo, mas nesse pomo meu caso me-
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rece ser assinalado e anotado. Além do incon-

veniente que disso resulta ng. vida tomum (ç

por certo, tendo em vista sua importância, Pla-

tão Linha razão de quaÊiFIcá 3 a entre grandes
e poderosas divindade*), romo na minha terra

diz-sc dc quem não moitra bom-í^nso que nün
tem mctoãnq, quando mç queijo da minha pa-

rece que mc confesso maluco, Não me acredi-

tam. contestam as minhas palavras, incapazes
de distinguir 3 memória do discernimento. o
que agrava aindn mais 0 CDÍsa. Com ISSO

comctcm uma injustiça,, jx*is ve- ve na prática

juntar-se comurttcMc às memórias excelentes a

falta de bom senso. E me prejudicam ainda

tais confusoes porque em relação :i meus umi-

gos ií preiu a amizade acima dc Hido — a

falta de memória passa por ingratidão, Incri-

minam -me por um üefdtu fkicu; "esquece",
dizem, “tal pedido ou la] promessa: não se

lembra dos amigos: sua afeição por mim não o

impediu dc djzqr ou dc caiar tal coisa'*. Sem
dijvidn icnhn fncilmence falhas de nlemória,

mas nunca negligenciei ddiberadamente a soli

citação de um amigo. Basta a minha enferrm

dacte, não é justo que ainda íi transformem çm
uma cspéeic dc mk vontade, uma faJta de frun

qntíu em contraste absoluto com meu caráter.

Eu me consolo até certo ponto pensando que
devo a esse defeito não ter ao que me parece

mal maior, c que por certo mc houvera ataca-

do: a ambição: peus os negócios públicos exi-

gem boa memória. Com isso* entretamo, como
ocorre nmiüdc na natureza, minhas outras

faculdades se aguçam na medida em que essa

se desgasta, Se tivessü ^mpre na memória 0
que os outros disseram e fizeram* em vez de
julgur pur mim mesmo icr-mc-ui apegado*
COmo acontece comum ente, às apreciações

alheias. Outra consequência ê a concisão de
meu falar. poift em gcnjl u memória é mak pra
Lixe do que a imaginação, Mui-s Lxui dotado u

esse re^peiu?, houvera mordoudo t»s amigos
com meu palavrório, tanto mais quanto j|
tenho tendência pítrg, me entusiasmar emn
qualquer ajunto de conversação, H lamcn
Lávci ú ver. 0 que pude observar cm alguns imi
mos, 0 narrador levar ião longe a narrativa, ã

proporção que a memória lhe fornece material,

e acompanha la dc tanto pormenor inútil que
íí a história è boa lhe destrói o encarno c ve

não apre&çrua interesse ficn-sc a maJdiier a

memóriu do diseursador ou a sua, falia de
discernimento, I' k COiSâ djfkil concluir oonve
niememenre uma narrativa mi interrompê-la

oporLLir amente uma vez iniciada. Ora. O vigor

de mn uav alo julga- sc pcSa maneira bruíCft

estancar nos torneios- Meamo entre os que
possuem plen âmente um assunto, poucos co-

nheço capazes de qusrar sua arenga â vontade;

e enquanto procuram como Fazê-lo,, prosse-

guem sc arrastando e como que pasmados em
meio a frases vàs e insignificantes. Uso se

acentua partsculartnente nos anciãos que se

prendem à& recordações do passado e. nãú se

lembram daí repetições, Vi histórias muito

agradáveis tomarem-se aborrecidas na boca de

um alto personagem cíc quem lodos já a ti

nham ouvido cem vezes.

Em segundo lugar a Iraqucza dc minha
memória Faz, como dizia um sábio da anljgui

d ade. que guarde menos recordação das ofen

sas recebidas. Fora-me necessário alguém
encarregado dc mas lembrar. E assim procedia

Dano. O quílL u fpnl de fião csqüüCur a ofensa

dos atenienses cometera a um pajem a tarefa

dtr repeti-la irêí vqzízs 3 seus ouvidos sempre
que sc punha à mesa: “Senhor, Lembrai vcü;

dos atenienses*” E mais uma vantagem acho

eu nisso: todos 05 si tios que revejo c lodos us

livros que rekiõ mc encantam pda sua inces-

sante novidade. Não é sem razão que se afirma

não dever meter- se a mentir quem não tem

memória. Sabe se que os gramáticos estabe-

lecem uma diferença entre dizer uma mentira e

mentir. Dizer uma mentira c. fia opinião deles,

adiantar urrut coisa falsa que gente crê verda

deira, ao passo que na língua latina, d:i qual

provém a nossa, mentir c Falar contra a própria

consciência. O que cu digo aqui £c refere por-

tanto somente aos que falam em desacordo

Ctim ú que SutícrEl **. Tais pessoas Ou inventa ni

0 que dizem, fundo c pormenores, ou se Ümj
mm a deturpar c alterar um fundo dc verdade.

Quando repétem, alterando a. uma mc&ma hiü

EÓrta, é lhes difiril üc contradizerem, poí

que a cohm ,e tendo aEujado em sua memória,

cal qual lha transmitiram oü* como a viram

eles próprios, não lhes é possível, depois, con
tá- ta várias yczcü, e. cada vez com maior ou

menor esnlidâo, rememorar todas as altera

çóes nda introduz ida&; ao paüíui que a impres-

são primeira Iilic 5 peirnuiieCc sempre presente

ao e-spírho, èipagando da Lembrança todas ris

Íakidíídcs enxertadas n^ verdade, Quando
inventam inteira mente n narrativa, nãn eíi^-

tm do uma primeira impressão suscêtível de

pcrturbá los+ parecem menos expostos a erro^t

enlrulanta, uma cojsa que não existe, que nada
Fixa, toge facilmente à memória, a rmmos que

seja esta cxcepcirmal- Disso vi muitos exem-
ploí, pai: veztja divurlidtjs, um Jelrtmunlu- Jusí

qut:. por profissão, falam no gemido de síu

maior interesse ou para agradar aos grandes a
quum $g dírigfim. Variando muito as circuns-

Lànciâá a què devem adaptar sua consciência,

tJ Com o qut $ât>SVn sef vtfdadeiru., certo. (N. do
T->
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cumpre-lhes modificar par igual a linguagem,
chegando a dizer da mesma coisa ora branco
ora prelo, de um jeito a uns. c de outro a
outros, E se. por acaso cs&ea audiiorcs sc comu-
nicam lais di.í.ercò contraditórios, que resta do
LaEcnto^ inventivo'.' Alem daquilo que por
imprudência podem deixar chapar, qual a
memória capaz de lembrar as formas tão
diversas que imaginaram para sua história?
Tenho visto certas peísoas invejarem essa
habilidade. sem perceberem que dessa reputa
ção não sc 1 ira proveito real &a

.

^

Em verdade, mentir c. ura vício odioso.
Somente peliu palavra c que somus homens e
nos cn tende mos. Se oornprcí:ndd&sem(ís clara

mente o horror c o alcance da mentira, contra
cia pediriamos o suplicio da Ebgueira que. com
menor razão, se aplica a outros crimes. Sou dc
opinião que castigam cm gers! crianças por
motivos fúteis, errads mente, que ;is admoes-
Lum por atos irrefletidos c dc nenhuma cont-ü-

qüettcia. A mentira somenk. « um pouco
menos a obstinação parece mc P c que deve
riam sçr combatidas desde cedo, pnh com a
cri anafil crescem ú $c desenvolvem, t bem lIíü

ctí sc torna tsxtirpã-l&s quando se transformam
cm hábito, Dai o Fato de muitos homens, pelos
demais pontos dc visLa JionceiOK. üc abando
narem a tais vícios c a cies sc csurnvisarem.

Conheço um alfaiate, bom sujeito, a quem
minua ouvi dizer a verdade-, mesmo quando lhe
era útil. Se. Como a verdade, tivesse u Remira
uma só Face, cu u jílhÍsfíu ainda íidmílír. pois
bashjriíi considerar certo o Contrario do que
dissesse o mentiroso; mas há ccm mi] maneiras
dc oprimir o reverso da verdade e o campo dc
ação da mtrifirn não comporta limnc*. Q$
pitagorisias tinham pura des que u bem t coisa
terta e delimitada, o ma] inèerío e infinito. Mil
caminhos desviam dn meta. um sò conduz a

eta. Por certo não posso yuramir que lenha
lórça dc vontade bastante pura não perpecrar
uma íu>tcnc c desabusada mciuira a fim de
c.icapar a um perigo estremo e evidente. Disse
um anligo prelado que é preferível a compa-
nhia de um cão ã de um homem cuja língua-
gem desconhecemos. — Assim dois homens de

países diferenres não são homens em relação
um do cujLrtj 4li

. QuoiUo c mais sociável o •siEcn

cio do que a linguagem mentirosa!
O Rei Francisco ] vangloriavam dc ter, á

- J Mithauí interpreta a Frase- “si rcpui aiiun y CSC,
I éRVl n y pvul olrt

M
tle numçirj qu t me ^itreee

dtirtiítíjado livre, D:z, com çfieiio, ”aãü veem que
uiTm Vt7, estabelecida a reputação cessa ü proveito
oNàdo pela habilidade (N. do Tf
#D

Plínio-,

força de questioná-lo, Confundido a Francisco
Taverna, embaixador de Francisco £ feria.
Duque dc Milão, Eioniem com gíafide reputa
çâo de saber falar e que thc fora enviado para
justificar um ato grave de seu senhor. O rei.

pura continuar a manter contatos na Itália, dc
onde acabara dc ser repetido, c coutülOü pred-
samente no ducado de Milão, LmagLnurâ colo
car junto ao duque um dc seus fidalgo^ na rca
I idade um embaixador, mas para todos os
efeitos um simples cidadão cm viagem dc
rte-gocios. Ü duque tinha cEc próprio grande
tmeresse em não aparentar quaisquer relações
conosco, estando nmfíi] mais sob u depen
dcncia do imperador do que sob a nossa,
principal mente nesse momento cm que nego
ciava seu casamento ceun a sobrinha du &thc-
ra.no. Fi I li ei dó rei da Dinamarca c atualmente
Duquesa dc Lorcna. Para isso escolheu ú rei

um Sr: Mefvejiie, fidalgo mil&ncs* seu c&curid
ns. McrveilEe partiu com instruções, ç caria*
secretas, acredilando-o como embaixador, ás
quais cartas sa juntaram outras que o rteo
mcjiduvam ao duque a respeito dc seus negó-
cios pessoais, desfi nadas esta* ultimas a serem
apresentadas publicàrtiènte a fim d<! d i simular
smi verdadeira Mas Mervcdlc pcrnia
ncccu tão longo tempo junto do duque, que o
imperador vete q desconfiar t o que. acredito,
deu causa ao que scgucj: meutpando-o dc
assassínio, mandou o duque ccria noíic corta
rcm-lhç a cubeçn, sendo o processo liquidado
cm doi^ dia,s. O rcü desejando reparação pelo
ato, dífrgiu se a todos os príncipes da cristan
d ade e no próprio duque: c o Sr. Tavem a,
ürvrado a fim dc expor n ensa devidamente
alleirulo para us neucu.stdades da Cau,su. fui

4'ccebidu na audiência da manha, Como base
Lie seu arrazoado, depois dc apresemar o fato
da maneira mais favorável ao duque. iHkhç que
esic sempre considerara Merveillc ujn simples
lldaJgo. 4jdit.u seu ítlfás, vindo a Milão ^ negó-
tí08 r £ negou que o duque soubesse pertencer
de llu sóquitfi do rei. c m que Suâ Majestade
o conhecesse, nio tendo tido nunca a ideia de
ver nde um embaixador- O rei. por sua vea P

apertou o com perguntas e objeções, utacun-
dó-o dc todos os lado.% ç. chegando fmalnicnte
no caso ú-á execução, indagou por quc se fi/era
eln ;l riiute, como que hs escondida í, Ao que o
pobre homem confundido, pensando ser coriês»
respondeu que o duque, dado q raspe tlu que
linha pç?!

- Suu Majestade. Leria se aborrecido
imenso com uma execução á luz do dia. Pode-
se imukiJiar quanto terá sido repreendido de-
pois de í amanho despropósito.

O Ffapu Júlio II enviam um embaixador ao
rei da Ijiglnierra a fim dc coitvenoe-lo a agir
Cúntra aqude mesmo rei de França. Tendo ú
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enviado exposto sua missão, objetou o rei da
Inglaterra mostrando, pormenorizadarrientc. as

dsHeuldiãdes que se opunham à reunião das for

ças ajnira lào poderoso a-dvcrsárjn. Ao que

replicou o çmbaijí^dor. Lfitcmpostívamcnic,

que lais motivos também 31it LÊnham vindo ao

espírito e os submetera à apreciação do papa.

Essas palavras, tão pouco hábeis ao que dizia

respeito á missão de convencer 0 rei* deram a

pensar a este, o que depois se verificou ser

exato, qnc o embaixador se inclinava pela

França. Comunicou então sua duvida ao papa,

tf qual confiscou os bens dc seu rcprcsenLanlce

pouco faltou para que o mandasse executar.

Capítulo X

Dos que improvisam e dos que se

preparam para falar

'Nunca foi dado a ninguém cumular LOdos

os dons da natureza”.*
1 Assim acontece que

enLre aqueles a quem foi dado o dom dá
doqüênda, alguns tiú cuja palavra c promn e

fácil c têm a réplica Lio viva que nunca

falham, enquanto outros mais tardios sõ falam

depois de ktngLumcviiü clnhorudo o iemn de

antemão escolhido.

Aconselham ãs mulheres que sc dediquem

de preferência á ginástica c aos jogos suscetí-

veis dc valorizar sua graça: pois se me Cftu

besse opinar acerca das víinlanens desses tipos

dc eloquência que parecem, cm nosso século,

ser apanágio dc prctlic adores e advogado Si

diria LjLic aos primeiros convém melhor a pui a

vrn meditada c ans segundos o contrario, pois

ao predicador não faltft tempo para preparar

c quando pregá o fnz. de urrt fBlfcgO sem que

o interrompam, uu pussó que o advogado pr

c

cisa estar sempre pronto para ú dcbalu.

As réplicas imprevistas dá parte coniráría o

PlAfttêfn na Incerteza do que deve tli/cr e o

obrigam n todo instante a modificar seu ponto

dc partida.

Fui entretanto o oposto que íicnnitceu quan-

do dá entrevista, cm Marselha, do Papa Cle-

mente com o Rei Francisco I. O Sr. PçtyeUquí
passara sua vida no tribunal c ai granjeara

uma bela reputação, foi encarregado dc arem

gar &u a Santidade. Para Lanlo» preparara- sc de

longa data. lendo mesmo Lrâzjdp, dizem, SC 11

discurso pronto de Rn ris. No dia em que o 3 a

pronunciar, o papa. receoso dc vê-lo ventilar

assunto suscetível de mugíiar algum dos

embaixadores tios demais príncipes presentes,

comunicou ao rcü o tema que kc lhe afigurava

41
l,& Tkét ie,

mais apropriado ao momento c ao lugar c que

se verificou ser, infeliz mente, bem diverso

daquele em que írabaUiaru o Sr. Poyci. Assim*

cm não servindo a arenga preparada, cum-

pri a- lhe fecr outra sem perda dc tempo.

Como de sc julgasse ineupu/ dc fazê-lÇN dn

coisa sc encarregou o Cardeal Ou Üeltay. A la

rafa do advogado 6 mais difícil que a do predi-

cador e no entanto creio sê encontrar cm Fran-

ça número maior de bons advogados que dc

bons oradores sacros. Éde se acreditar sejam a

vivacidade c a improvisação peculiirts ao

espírito, no passo que u calma e s prudência

caracterizam a sabedoria. Quanto no indivíduo

que permanece íiucíramcruc mudo sc não pòtlc

preparar seu discurso, é seu caso 1J0 estranho

quanto <1 dc quem teve todo lazer ck meditar

para fazer melhore não o ccrittguiu.

C untam que Severo Cássio ffllnva lanio mc
tlior quanto menos, preparado e mais devia.

portanto, ao talento que ao trabalho. Tào bem
o servi íim os apartes, quando discursava» que

seus adversários hesitavam em provocá-lo* dc

rne-do que * càlera lhe ampliasse a dqqfljnrtéàa.

Conheço por experiência esse gênero partteu

lar dc talento oratório que dispensa 0 estudo

prévio e aproEundádo e, sc nlo sç exprime ale-

gre í livremente, nadu dc bom produz. Dize

tno& dc certas obras que sabem a azeite dc Iam

-

pariria, cm virtude da parte excessiva de

irabalho que exibiram. Por outro lado, 9 dç.sejõ

de fazer bem. c essa contenção do espirito pur

dcmflh atento á sua tarefa, exaurem-no, tra-

vam-no, e, pur vezes» o inibem- Da mesma.

forma a águá, quando sub forre pressão, peta

abundância e violência com que chega, imo

pode joitAr por um gargalo cslrcito uindu que

o orifício se ache aberto. Ocorre rsmhém que
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talentos oratórios dessa fEaiureja não neccssi-
taiTj dc paixões violentas- ç que exaham jamo 3
üõlcra de Cãssio. Eles nào querem ser sacudi-
dos e S-Siir solicitados- O de que prerisajn t para
acordarem c se inflamarem, é ser solicitados
pelos incidentes ocasionais, fortuitos. Sc nada
os freia, arrastam -se c esmorecem; a agitação
dá-lhes vida e graça.

A esse respeito não mc domino por comple-
to. O acaso c meu :-énhor; a oportunidade, 4
companhia, o próprio fogo das minhas pala-
vras atuam sobre men espírito que produz
cnlki muito mais do que quando com de mc
Esofo* o consulto c o obrigo a trabalhar. Daí
valerem ffííLh minhas palavras da que meus

escritos, se é que se deva escolher entre coisas
sem valor, t advem, dis-so que nao mc encontre
onde mc procuro, c mais me descubra por
acaso, dó que apelando para a inteligência. E
sé escrevo algo espirituoso (insignificante tal-
vei pard os outros mas cheio dc suiiEcza para
Tuim mas deixemos dc [ado tais considera-
ções que cada qual age como pode) ocorre-mc
pcFder-lhc dc tal maneira o sentido que outros
descobrem por vcze-5+ antes dc mim, o que quis
dizer. E Sé raspisfcc todoa esses trechos de
meus escritos, de tudo mc desfaria. De otiLras
Tcitas, entretanto, gcoiitccer-nie-à achá-Jo tão
claro quanto o sol do meio-dia. E me espanto
enlào com a minha hesitação.

Capitulo XI

Dos prognósticos

Quanrn aos oráculos, k ecr(o que já bem
atues dc Jesus Cristo não Lhes davam muita
importância, poi* vemos Cícero esforçar sc
jx>r descobrir a causa do swu descrédito:

111

Ek-
ontlc vem que em nosso* dia* B c até dc há
muito, Dclfo nâo mais pronuncia tais orácu
tt>K? vcm ^ uc n3Ll * M despre/a
jiiáis, ' Quamo aos dema is proitósiioos,
corro üã que sc induziam da miitorniri áúnml
riKus íacriikíidoÃ c cuja constituição física,
v^undii Platão, fura em parte destinada pdo
Lnitdor es;* gênero Jc observações * , os
que decorriam do saltitar dos francos ou da
voo dos püi S-S44rc>?i (“açrcditsmq* que hâ píkss.1
ros qmi rtiittcm expresíameníe purj* i^rvir a

dc>s átrios" * 4
) t,u t)Q raio, dos redefflpi

nhos ("ojp aruspictô veem quimtkljtdc dc coi
***} áüêun^ preveem outro tamo; numero-
sos úCóiKccfcneninti são :tnun ciados ptk>s
oráculos, üutros pelos vaticínios, ouiron pelos
nrnhos, outros ainda pelos milagres” 4 tsj e ou-
itos que na antiguidade intervinham na maio
na dos empreendimentos públicos e privados,
aboliu- os a nossa religião, fuitretamu, ainda
restam alguns meios dc adivinhação, cm parli-

ü
* Cícero.

£í
ldCtf>U

'-ie 3 nterpret iiç3o dc dada fltônstniçao éxtremumcnie obscura da frase. {N. dc
Í J|

CjCérq,
64

Id.

uuJüf os a.4lfüs k 03 espíritos, as linhas de nosso
ctirpx), os sonhos* etc., testemunhos írre^-usá
veis da desesperada curtoskladc que csr.á em
ntk ç fuv. que percamos tempo em nos
preocuparmos com as coisas futurai, como st
não m)\ bastasse digerir as coisas prea^n! es

'^or que, ó senhor do Olimpo, quando
i.n, pobres morLüis sãu prende íamos
mílies presemes. Lhe?; dar sdndft ,1

conhecer, mudtanw presságios, as des
graça* futuras? ,Sç eéus desígnios
devem cumprir se* faze que perrmme
ç:im secretos c nus acinjam inespera
damente! Que nos seja permuido ao
menos esperar tremendo *V

“Nada se ganha cm conhecer o futuro; e

.

v à quem se utormenta cm vão ú 7r Coma
quiir que seja, a üdivtnhaçáo tem bem menor
autoridade hoje, _EÍS por que 0 exemplo dc
Françóis. Marquês de Salucc, mc partoc notá
wl niarquêí, comardava, atém Alpes, q
exértite de FranciSiCu I. Tinha prestigia na
Corto o devia mesmo ao rei o m arquejado coei
flsçádo a seu irmão. Sem nenhuma ra^ão paru
fazçr^conrtí} ó fez, iiginda contra auas pFÓprias
a/éiçÕéS, deixou- sa; n.i’1 entanto imprc5-s.tL>i-iiLr a
taJ P<)lUo Ccomo síj viu) pelas belas profecias

ú h
Lucano.

61
Cícero
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favoráveis a Carlos QuirUo. por t^da parte

divulgadas (na Itália tais profecias foram leva-

das tào a séa-io que em Roma forlcs importãn

çias cm dinheiro se comprometeram na expec-

tativa dc nossa desgraça), que, embora ac

tivesse no íntimo condoído da nossa ruína, nos

abandonou c sc passou para o inimigo. Fura

sua desgraça, entretamo* qualquer que lenha

sido a constelação sob cuja influência agiu.

Tomando tal décisao T conduz iu-sc cftntudú

como um homem solicitado pelos sentimentos

mais antagônicos, pois. senhor das cidades c

das forças que possuíamos, e estando o exér-

cito inimitff sob asordeus dc Antoinc du Lãves

nas imediações, sem que ninguém o Suspul

Lasse, podia fazer nos ptor do que fer_ por-

quanto com sua traição não perdemos um sò

homem, nem uma sõ cidude. salvo Fossanp e

ainda assim após longa disputa. “Um Deu 5

avisado escondeu nos os aconuseimentos do

fuuinj sob uma noite espessa, e ri-tâ do mortal

que sc inquieta mais do que deve adcrca do

destino . . , lí sçnhor de si próprio e passa a

existência fel st. quem pode dizer diariamente:

qUC importa W umunhã JÜpitCI escurecer n

atmosfera sob nuvens sombria* ou nos der um
céu sereno: satisfeitos com 0 presume, evite-

mos preocupar -nos com o futuro,*V
l:. erram os q«c interpretam como contrário

í

:

i nossa tese o seguinte aforismo: “Há quern

assim raciocine: sc exísie adi vinli ação, existem

deuses; sc existem deuses, existe odivinhn

çuo Éf
.

l?

Faeiivin diz miitio mais sshíamenic.1
:

“os homens entendidos no faiar dos pássaros,

aqueles a quecni um fígado de animal maib do

que a própria raaão acalma, mais valç ouvidos

do qtie ncÈes erer'
k

-

Assim teve origem essa arie da adivinhação

dos toscftnot, os quais nelu $e tornararm cçle

bres: um camponês limava O seu ermipo; o

ferro do arado peneirando profundamenLc ti

terra ftfi surgir Tages, semideus dos adivinhos,

que ao rosto de criança junta u prudência do

ancião. Acorreu gente de toda partí e sua*

palavras e «na ciência, que continham os prin

iiEpios c os meios dessa arte, foram avidamente

recolhidas e transir ilidas através dos séculos.

Origem digna do seu desenvolvimento. Quaniu

a mim, prefiro ainda resolver os meus negócios

ihjh dados a fazedo pela interpretação do*

sonhos- Na realidade, em todos os governos

sempre se entregou parle da autoridade ao

acaso. Nu República que Platão organiza a

acu mudo a decisão de vários atos importantes

c lho atribuída. Exttre outras propõe que

os caaamento-s entre pessoas honestai sc rcaJi-

bâ Horãein.
11 fl Cícero,

í.cm pur sorte, E leva Lào a serio essa eleição

fortuita que aos filhos dela residi antes deter-

mina sejam educados no pais mesmo, en-

quanto aos que nascem de uniots contratadas

por gçntc ruim 70 d-ctçrmiila que sc exilem.

Entretanto, sc por acaso uma destas crianças

ao crescer sc revela capaz, pude se chamá-la a

terra, bem como sc pode exilar aquela que,

entre as outras, não demonstre apiidrues na

adolescência.

Conheço quem estudando ç comentando

seus almanaques ruáMaJta a cxaiidão das previ-

sões aplicadas fios fatos do presente. Em mçio

a tanta* palavras há de haver mentiras t vtrdu

des, “Ao se atirar ao alvo- o d is inteiro, al-

guma vèz sc atingirá a mela 1

1

^ Não dou

importância ao falo de por vezes acertarem,

puiu seriam dc muito maior mil idade se acon-

Lecessc sempre 0 contrario do que predizem.

Como ninguém anota seus erros, lar to mais

quUJllO cnnstiLuetn a norma c süO infinito*,

fácil sc torna valorizar- lhes as ocasionais

adivinhações, como raras, incríveis, prodigio-

sas, Eis por qnc Diágortfíi, apdidadu 0 ateu,

respondeu u alguém que lhe mostrava nn ilha

de Samoiréxia um templo nn qual sc viam inú-

meros cx- votos c quadros comemora Livos da

autoria dC pessoas que se haviam salvo de

naufrágios, c dizia: — 'Então'? Você que acre

dita \nc desinteressem os deuses das coisas

humana*, que pensa de Luntos indivíduo* sal

vos graças -i eles?'
1 11

&, mas os que perece

ram nada pintaram e são muilo mais numero

sos."

Cícero dh.se que vomenie Xeítõfancs de Có-

lofon, entre os filósofos que admliirurn a txi^

time ia do* deuses, sc esforçou por comhaler

ioda espécie de adivinhação, 0 que não é de sc

estranhar 7^ porquanto vímosí por vexes, c çm
seu detrimento* id&ims espíritos de díce sç

rem u lais tolícex.

Duas maravilhai hã no. gênero que eu gosta-

ria dc ter visto: 0 Ijvfeí de Joaquim, abade du

Calábria, predizendo iodos os papa^ futuros

com seus nome* e particularidades, e 0 livro

do Imperador Leão que profetizava oa impera

dores c patriarcas gregos, Mas 0 que vi com os

meus olhos é que nas perturbações publicas

cenas pessoas, surpreeiulSías com os acomecj-

meucos, eiuregam a pràlLCEKL supffiticiOpaS,

buscando na observação dos astros as causas e

OS sinais prccurwíres dc suas desgraças. E com
isso se sentem tão felizes que estou persuadido

1 * Oü não gorteodrtii,

} 1 CSccio.
12 Montaignc cscrevé: “D^aulant chi-ü müins dt

ntcrvcille
w

, Ü que Lumbíill se poderia traduzir
L,

fiüü

hâ fiüiíiu su^p^l5t:ndcr-sc
,,

. £N, do T.}
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tratar-se de um passatempo divertido para o$
espíritos sutis e ociosos, e acredito qui: quem
adquire suficiente destreza para inventar e
interpretar acha 0 que bem entenda em quat-
quer escrito. Facilita lhes a tarefa o falar obs
cvro, ambíguo, fantasista cki jargão profético

h

pois OS que o empregam abstêm -jhí de se expri-
mirem com clareza, a fim de que a posteridade
possa arranjá-lo a seu gasto.

O demônio familiar de Sócrates consistia
provavelmente em cercas inspirações que se

apresentavam a de sem passar pela razão’ 3
.

n Disecmrs. o vutábuÈo de que MonUiigne usa
jpattdüTTitsiue aprcaenta-sc ctrm semUJm diversos.

no caso. signitica. outras vezes. conversa-
ção, inteligência» cnitnd imçn Lo. ( N. do T.)

Em alma tào pura quanto a slss, feita por inid-
ro de sabedoria c virtude, c de crer-se que. em-
bora ousadas e inadmissíveis.. tais inspirações

eram sempre importantes c dignas de se ouvi-
rem. Não há quem nào sinta cm si mesmo por

vracs semeihantc obsessão de unia idéia brus-
ca, veemente c fortuita. Cabe a cada um de nós

dar-lhe Ou não certa consistência, a despe íio

do que manda a prudência a qual íáj.cmos

ouvidos moucos. Tive- as eu próprio, carecc-
doras de razão mas vioJcu Lamente persuasivas,
ou ao contrário (como era o caso de Sócrates

.

\

C a elas me abandonei com tamanha felicidade
que quase poderia atribuir-lhes uniu origem
divina.

Capitulo XII

Da perseverança 7 4

A lei da resolüçio e da perseverança não
ímpJita em quü nào devamos nos precaver, na
medida de nossas forças, contra os inales o
Inconvenientes que aos podem ameaçar, nem
Ucixar de recuar que nos surpreendam. Muilo
pdo comrárlo, iodo meia honesto de evitar um
mal c náo somente lícito mas também touvu
veL A perseverança consisic cm suponar eom
resignação os incômodos pura os quais não
icmo.s remédio. For isso não hà movimento de
agilidade corporal ou manejo de unw. que
devamos achar ruins desde que sirvam para
dulcndcr nosdos golpes que nos assestam,
Hm muitas nações belicosas era a fuga um

dos principais métodos de COmbulcc o inimigo
no qual viravam as costas tinha enlio ma ig a
temer do que quando as viam de frente, Ê um
pouco o que fazem m turcos, Sócrates, segun
da Platio, criticava Lachez, o qual assim defi-
nia * coragem i “Não recuar diante do iními

Bú
"

- Como 7 dizia Sócrates, há então
covardia cm vencer d inimigo cedendo- lhe ter

reno? — E cm upofo dc suas palavras citava
fio mero que kmva, cm bnéias, a ciência de
simular a fugn. A Lachez que, contradizendo

'*
Consiíinra, diz MuniaLgite, o^ significa tena-

cidade, ç litittbêm perjiçvertinçji. firmeza tlt* ünjmü.
WHSle acuLidíf * emprega o eiusaídla, (N, do T.J

se. fseonhecta Mjr o método praticado pcio.5
eiia.s e cm geral por todos ou povos que com-
batem n ci-ivaio, de assinala ainda os guorei
ros lac&fcmóníos trem ado* para 0 combate a

pé e que. na jornada dc Platéia, não podendo
abrir hrech.i na falange dos pcríúü, tiveram a
iclcsji Je ceder e recuar, a ftm de que, irtiaginan
do os cm Ingá e nada terem a fasíer sen ac n

persegui-los. sc desagregasse a massa por si

mesma, csirata^arna que lhes deu a vitória.
Voltando tios citas, quando D-lltíü marclíou
comraclcs nu jmcnçlò de subjugá I05, eensu
rou. dizem, a aritude do monarca inimigo que
sc rettrava sem eess&r, recusando o çomhue.
Átc que Inatifsez respondeu: que nãt? era por
ter medo dde, coma rão tinha dc nenhum
íjlhto sçr vivo, maü era a maneira de Lutar de
seu povo, qua! não possuís terras culiivadas,
aem çasas^ nem cidadçs a defender e qun
^messe vic-sscm a Ser aproveitadas pelo JrtJmi
go r Entretanto, sc o desejo de Darjo, de chegar
as vias de fato, toise grande, que se aprojíi-
mttsse da sepultura dos antepassados dos citas
c ah encontraria com íEuerrt peJejar a vontade,

Diante do canhão^ porém, quândn já sc cüLá
vÍÈado T como acontece cm cenas circuns-
tâncias da guerra, nlo convém fugir de medo
do tiro, tanto mais quamo pela soa rapidez e
im previsibilidade e quaíe inevitável. Por íkíío
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dc muito soldado zombaram p? cumpartheifü£

ao vc-lo, nessas ocasiões. erguer a mão ou bai-

xai a cabeça a fim dc dcíer ou evitar o projétil.

No entanto, quando da invasão da Provínça

pelo imperador Carlos Quinto* o Marques du

Guasí:, expondo-se Tora do abrigo constituído

por um moinho durante um reconhecimento

diante da cidade de Aslc-s. foi visto pelo Sr. dt:

Bonneval e o senescai d'Azenots, que passea-

vam pelas arenas. EleS O assin&iaratn ao Sr. de

Vüljprs, £um and ante da artilharia. o qual üE>m

tamanha precisão regulou & colubrina que se o

marques nao tivesse dado um salto para o

lado, ao ver atender a peça, fora alin^Mo em
cheio. Assim tambem, ano? aníe?, Unirenço dc

Medieis, Duque dc UrbirtO, par d lí Rainha

Gülariuu. ntàc do nosso rei. sitiando Mondo]

fo. na regido do Viçar iato, vendo acenderem

uma peç<L apontada cm sua direção, abaixou

-

&e, E fez bem, porquanto de oulm modo o tiro

que lhe raspo u a cabeça o teria alcançado no
estômago. Em verdade, não creio que tais

movimentos m efetuassem em virtude dc

algum raciocínio* pois como verificar o mira

em coísa tio repentina? Muito mais judicioso

mc parece imaginar que o acaso fuvoreecu o

medo* c que cm outras circunstâncias 0 uonlrá

rio poderia ofioiW e ir a vitima ao encontro do

tiro cm ve? dc ev[fiUa_ Não posso deixar dc

tremer quando o ruído do arcabuz soa inopina

damentê a meus ouvidos cm lugar cm que nao

o espero, t essa mesma impressão cu a percebi

íguaLmcntc cm outras pessoas ma is valentes do
que cu.

Os cstóioos não afirmam que a alma do
sábio possa resistir desde logo às ^cnsaçoca t

visões que o surpreendam. Admitem como
natural impressionar- se. por exemplo, com um
estrondo provindo do céu oü de uma ruína:

admitem que pode empalidecer, contrair-se

como sob a influencia dc uma p&ixàn qual

quer. mas que ck deve conservar intata sus

lucidez. séíti que se lhe altere a razão, dc
maneira a não ceder ante o terror e o sofri-

mento- Quem não ú £ÚbEü conduz sc do mesmo
modo quanto ã primeira pane* ma:, multo

diversamente quanto ã segunda: a impressão

da emoção não será nele apenas superficial:

penetrará até a sede da razão, infçiandn-a e a

corrompendo. E rerã com essa faculdade

rtS?im víciflda que juÈgurút: ss conduzirá.

“Chora, mas acu coração continua i nabal

á

vet ? a,\ O sábio dos pe ri patéticos nau perma-

nece insensível às emoções, mas as modera.

' VirgrÜu.

Capitulo XIII

Cerimonia) das entrevistas reais

Nãu hâ ajunto, por mais fútil que scjii, que

nàíí caiba nesta rap,sódja * *. Segundo üs nossos
usos. seria p.ruvc falte dc coricstn paru com um
igual, c mai-s ainda para còm um grande» nãu

n>s encontrarmos cm casa quando ele mis pre

veniu que viriit visitar noít. Margarida, rainha

d* Nâv&rra, acrescemava mesmo, a propósito,

que, no fidalgo, seria falta dc polidez deixar a

casa, como ocorre amiúde, a fim dc ir ao

encontro do visitante, qualquer que seja o *eu

nível; que é mais raspeitoiio c delicado esperã-

lo. ainda que seja apenas de medo de um
desencontro, bastando acompanhá-lo tão so-

mente ã saída. Libertando-me, quanto a mim.
o mai* possível dt quaisquer atitudes ccrimn-

tfiosaK, esqueço nào raro ume outra destas

fúteis obrigaçoes. Hã quem
_
se ofenda com

isso, maü que hei dc fazer? F melhor que eu

TB No fcrtli/do dc CunjuntO dc íriJig.Rt-cn.tõ-s
—

caso dc ensaios. í K dn T i

offfldít uLp&uéin mnu vez do que sei aborrccidõ

diariamente, o que redundaria em contínuo

eonstfíinfiimcmo. E dc quí serviria i-cr fugido

da servidão da Corte sc tal servidão nos devçs

?e perseguir no refiro? fi igual irtcnlc de regra

sejam es personagens menos iniport antes 03
primeiros a chegar, como fazer ?e esperar é

muito hem visto entre as pessoas dc alta condi-

ção social,

Entretanto, na entreviste que ocorreu cm
Marselha eriLre o Papa Clemente VII e o Re»

Francisco 9, este, após hava ordenado os

preparai ivos necessários, afastou -sê da cidade

durante dois o a três dias a fim de que pudesse

aqueic descansar antes de sc encontraram,

ÍguaLmcntc na entrevista dc Bolonha, entre

eü*e mesnui papa e 0 Impcrsidoí Carlos Quin
io. este se arranjou para que Sua Sam idade

chegasse em primeiro lugar, lüâü a fim dü que,

dizia, í* mais imps^rtante c?tcja ante? que o
ouiro no local assinalado, ante^ mesmo daque-
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le no país do q=ual se reaiLza a entrevista, pois
desse modo há Uc parecer que ao de condição
menos elevada cabe procurar o ouim e não o
contrário.
Não somente cada pais,, mas lambem cada

e idade e até Cada profissão tem, cm quu«*õçs
de civilidade, seu* usos preprios, Fui cuidado
samenie educado na infancia a esse respeito ç
vivi bastante na boa sociedade para não igno-
rar os que se praticam cm França. Poderia
ensiná-los aOs outros. Gosto de obedecei: L= tais
regras, nas uao a poirto der perturbar minha
vtdo- Muitas dessas regras são Lnconiudas c

não deixamos de mostrar boa educação yz pyr
discrição ou ignorância omitimos algumas. Ao
contrário pude ver cenas pessoas faltarem aos
deveres da polidez,, porque os exageraram att
se tornarem importunos,

Fm verdade, utiisssim.i c uma Lai escncia.
Como a graça e a beleza, ela nos abre as por-
tas da Sociedade c da intimidade das. genttsj
dâ-nos ademais a oportunidade de nos tns

tru irmos pelo que vímos fa2erem ok outros e
por este*; é aproveitado o que nós mesmos
fademos:

Capitulo XIV

O bem e o mal só o sâo, as mais das vezes, pela

idéia que deles temos

Os iiorsicns, Oir amigo ilitad» grtgn, ator-
monlam-sc com a ide ta que tém das coisas e
ruiíJ com Jb^í coifas, cm si, Seria graúdí púsjiO.

üm alivio da nossa miserável condição, s.c _se

provasse que isso é uma verdade absoluta.

Pyfe sí o mal só tern «cesso cm nós porque jul

pmos que 0 §cja, parece que calada em fiosso
pçdcr

1
ou não o levarmos a sãrio ou o colocar

mos a noM. serviço. Si: tal coisa tkpcndc de
"ás, por que não a rcsolveremos, liquidando a
nu tirando vantagem dela? Sc aquilo * quç
ftham&mos mal não c tsem m&J nem lormcnto,
ç se somccjic nossa fantasia 3hc atribui l.il qua
I kl lide. podemos iTWHliíicãdo, H, em 0 podendo,
é. absurdo de nossa parte* e sem qu£ nada nos
abrigue, apegarmo nos á solução mms aborre

eida. E por que aEribuir á doença, ã indigência.
ao desprtvo um gOKio ácido ç muu sc o pude
mos modificar? Pois o destino apenas suscita
li incidente: a nós é que cabe d u terminar anua-
lidade ck Eíciis efeitos. Vejamos portanto sc i-

poüsivd afirmai com autoridade que aquilo a
que chamamos mui não o é cm siL ou, 0 que dá
m» mijsnWi se ainda que o seja depende de ao£
mudar lhe a aparência c as consequências.

^ as coisas que Eusnemos tivessem mm cará-
icr próprio, a todos SC imporiam de igual
maneira, produzindo idênticas consequências.
Tndos üs homens são, detivamenie, da mesma
tiícpéuic c, com pequenas diferençai, providos
dc órgãos semelhantes, instrumentos de çon-
eepçüo c julgamento. A diverskladE de «pi

niõcí íicçrca das coisas mostra d aramou (ç que
aluam sobre nus segundo um dado ç&udo de
espírifíi. Quando um que seja us admita como
;;âo reaJmisaue* mil outros a& deformam u modi-
ficam- Encaramos a morte, a pobreza e a dor
GOfllO nossas puíres inimigos. Ora. essn morte
que alp.tms conütdçram ,k

a rnnis horrível entre
si* homvcis" outros u jutgum hé

v único
refúgio uonira os tornientosi da vida - 0
maior bcncJIcio que nos deu a nmiircsa n
tmiea garamia de nossa liberdade Q tfnieo
amparo i mediai o c comum a iodo?; contra os
ma ki". Aguardam- na alguns 11 irumerem dc
medo; outros, prderenvna á vida. E não falta
ate quem 3 considere demasiado acessível: "-Ò

morte, quisessem os deuses que desdenh asses
0s pullrvkis e que somente a virtude mcrceçsíie
tua prefçrènck T 7 " Mas não nos ocupemos
com tão glorioiíii coragens.

Içodoro respondeu a Utimtoto que amea-
çava m atá-lo: - “Karãs uma hel;i coisa, à
semwJbança do que pode faaer a camàiid»."
Hm sua maioria os filósofos pfopts^itadamence
se adluntarafTi ã cliegada da monç

f
ou Se

apressaram, ajuduitdo-a. Quanta gente do

P°vo no.s ê datío ver que. no scr conduzida
para a Tiiortí, e nào ^iitiplesmemc para a ruoríc
nuts para a morte ignominiosa, áCoinpíUthada
ás vezes de cruéis suplícios, demonstra grande
lirme?.a de ânimo, m por ostentação ou naiu-

? 7
Ly-caniK.
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ralmcme, a, pon lü que se diria nada ter mudado
em sua vida? Tais indivíduos resolvem seus

problemas domestices, fazem reuomendaçoeã

aos amigos, cantam* dirigem exortações à mul-

tidão, nãõ desdenhando nao raro. a piada, E
bebem k saúde de seus conhecidos com cora-

gem idêntica k dc Socryles.

Um deles, que conduziam à forca, pediu que

“evitassem de passar por tal rua porquanto

corria o risco dc encontrar tmo negociante a

quem devia um dinheifinho e receava ser

preso”. Outro disse ao carrasco que não lhe

bulisse no pescoço* pois era muito cocebuento

e py-deriu ter um uuesíso de ii.su. ÜUlro respon-

deu ao confessor que lhe afirmava cearia à

noite com Mosso Senhor; — Vá cm meu lugar,

hoje estou de jejuni. Outro, que pedira para

beber, vendo q Carmsct; fuXe lo iilltUs. nu

mesmo recipiente, recusou “com medo da sífi-

lis". Conhecem todos a história daquele picar-

do a quem, quando subia a eíCndâ paru a

forca, apresentaram uma mulher prometendo

Lite mercê se com cln casasse. Bte a examinou

um rnsluuLe, c voltando sc para o carrasco

exclamou; “cumpre o teu dever, c eo*a”. Cnn
tam que na Dinamarca igual ocorrência se

verificou. A uni condenado ã decapitação fize

ram idêntica proposta c ele a recusou porque a

moça linha as bochechas caldas c o nariz

multo pontudo, Em Tolosa, um lacaio, acusa

do de heresia, dava como única razão de sua

crença a palavra dc seu patrão, jovem dòfigo,

COitiO dc preso. Pois preferiu a mortç a dei

xar se persuadir do erro dc seu senhor, E rela*

cLin ílh crónica?! que em Arri*. ao se apoderar

I .uh Kl dít cidade. muka gente dn pftvrt se

cni regou k prisão para não griutr
,L
Viva o reT.

ÜnLre bulõcá, seres a^saz. desprezíveis,

houve quem conservasse até o útiiimo instante

0 espírito joçoso. Um ddes* cmtttahndo à

forca, no morTrartlO em que o- üiurasco o

empurrava no vãcuo, exclamou: Viva o pra-

zer] o que cra suu refràu habitual. Ouiru, a

poruo de morrer, fora estendido sobre uma
esteira junto á laruira e lhe piírguniou o médico

onde lhe doía; Entre a cnma e a chama.

rcspOrtdcu
TÉ

r K ao padre que, pura ministrar

lhe a extrema-unção, Jhç procurava os pés

encolhidos c crispados pela enfermidade, ob-

servou; vós kv? aehareí .

h

na ponta de minhas

pernas. L exort ando-o um dos presentes a

recomendar-se a Deus: Vai alguém ve lo hoje?

Ao que o outro retorquiu; Tu mesmu. e çkmro
ern breve, se Lhe aprouver. — Não poderá

uni unha ã noite? — Amanhã ou oulro qual

Ü trocadLlho “biUré ?e bane" qdtosupenor,

ceu) “el k fííu” (Tngfi da lareira, inítrilu} ê ifiiríldu-

zivel. (N. do T,J

quer momento pouco importa, não demorará

muito, por isso trata de te recomendares a Ele,

Então è melhor que cu mesmo apresente as

rccomcridações-

N’o reino de Narsfngftpur as mulheres dos

sacerdotes são ainda hoje enterradas vivas

com os corpos de seus maridos; as outras

mulheres que não pertencem ã mesma casta

sào queimadas vivas nos funerais de fseus espo-

sos e todas suportam a sorte não somenlc com
firmeza dc ânimo, mas lambém com alegria, À
morte do rei, &uas mulheres, suas concubinas,

seus favoritos, seus oficiais e servidores upre

^cnt.im-sc com fervor a íbgudrti em qué arde n

seu senhor era qual vào prcctpitar-se. ouflsidc

ramJu grande honra acompanhá-lo ao outro

mundo.
Durante nossas úlliinaH guerruS n. Li região

miSanc^a, Toi Milão lanins vez.e.4 u^rnadá c rem-

mada que o povfj. impacientado emn essas

mudanças repelidas de destino, adquiriu lai

indifcfcnçn nnlu :s morle. que meu pai — dc

quern eu O ouvi contou que, dc umü fcÍLU.

em uma só semana, vinte c cinco chcfcs dc

família SC micidaram- Esüc ralo lembra o que

ocorreu no sílio dc Xanlhc :i Bruto. Os habi

lantcs, homens, mulheres e crinoçaH, precfpiln

ram-scr cm massa ao encontro da morte c com
Lil desejo dc perder a vida, que mais nao sc

leria feito pa.m snlvu-ln. \\ foi Bomenle com
penosos esforços que p('KJe Bruto poupiir

algurifi.

Qualquer idêui pode npíiderar se de nós com
força hn.Hianie parü que a suiicn temos uiè u

morte. O primeiro artigo do juramento, tão

impregnado dc eorap.em. que fizeram os gící.;o^

durantç íis guerras mêdien4 h delcrniinnva qms

iirtltís sc compmmctc&fcditt untei u morrer do

qu-c a sc 4ujciUir ã dominação dos per^üs. U

quanto ti nu guerra enire. turcos í? gregos prefÉíl

rum ;i rnoric cruel n renunciur :* circuncisão C u

íiccitrir c.i hiitismo? 1: dc atos scmdhanies há

exemplo» cm todas a b leljgsóes.

i crsdti t>s reis dc Csswla banido os judeus

dc -suüs icrra^i vendeu- lhes o Rei João dc Por-

tu^ul, :l razão de oilo escudos por calaça, a

faculdade de se refugiarem cm hju reino duran-

te determinado tempo, ao Tun do qmsl deviam

partir. Para iamo se camprEimctia a fonteuer-

Ihcíi navio.s quç os transportassem k ÃlVicu.

Vencido o prazo, ap<^ o qiml õ$ que não dei

Xiáient o território seriam reduzidos â escíavi-

Jãp. vcrillCÁiu-sc haver múmefo dc

embarcaçóc>- Os que puderam embarcar, rude-

mente maltratados petas equipagens, sofreram

irul e unia indignidades; e andaram a navegar

de um lado para ourro até que, esgotadas as

provisões, se vissem constrangidos a comprú-

las n c mui caro, dos que os iransporravam
1
a
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pcuU-o dc. cm sg prolongando 1.3 1 estado de CíJ 3
-

sa.S, chegarem 3 desembarcar com apenas 3 ca-

misa do corpo. Ao $e informarem dessü trata-

mento inumano. o* que haviam ficado cm
Fortugal con formaram -se cam a servidão. ÁJ

guns Titi giram mesmo mudar de credo, O Rei

Manuel, sucessor de João, em subindo ao

trono, devolveu lhes inicial mente a liberdade.

Mais tarde, mudando de opinião, ordenou-lhes

que saíssem do reino c lhes assinou tres portos

de embarque. Diz o Bispo Gsório.. historiador

latino digno dc te em nossa época e que cscre

vcu a crònica daqueles tempos. que, em nao os

tendo convertido a lã l^crdít

J

l-, esperava 0 rei se

decidissem ante tais condições, a fim de se

livrarem do saque dos marinheiros a que de

viiirn acr entregues, ou ainda pura não troem

rem uma terra, a 411c se haviam atosiumttdo c

na quaí pn-Ssuíam grandes rique/as, por qual

quer região estrangeira deles desconhecida.

Vendo-Os resolvidos a partir l- a**im perdida*

suas esperanças, o rei suprimiu dois dos porld*

autorizados ou porque esperasse que um per-

curso maior e os maiores incômodo* dhso
resultantes atemomaftium certo ti úmero, ou
porque cm o* reunindo lodos em um $ó local

teria maiores facilidade!, na eaeeuçào do proje-

tü CürKcbido dc separa- los do.s filho* menores
de catorze nuns, os quais, longe tios pais, se

üdueririam segundo n nos.s.i religião. Osório

acrescenta que n execução dcss.a medida teve

consequências horríveis. A afeição natural

pelos filhos juntando- se an apego u prúpmt f'c

(de cmjtsíiCrti- ao que se cliqCava a bárbara

ordem) Tez que numerosos pais c mães se

desiruí*sersi n '-i próprios e. cspctáeulü mais
horroroso ainda, por umor ecompaixàtt, jogas-

sem os filheis em poços a fim de subtraí-los ã

violência imposta, K mal mente, esgotado o
prazo para a partida, e dada a. falta de meios

dc transporte, retomaram n* judeus ú servidão.

Alguns hc tornaram cristãos, mas uimjn hoje.

cem- anos pasmados, poucos portugueses estão

convencidos da sinceridade de sua fé, bem
como do^ demais de Sun raya, mudo embora 0
hábito t o tempo, mui* do que a coerção,

tiüjam os fatores de maior influência uas

mudanças de tal natureza. Km Caíielnaudar^,

cinquenta albigenses. acusados de heresia,

recuiíiríirn sê a renegar isua erança e foram

queimados; vivos*. lüdok juntos, suportcLUdo o

suplício L-tím uma cornem admiráviít;
MQu antas vezes vimos enfrentarem a mor te

certa não somente nossos general mas tam
bem nosso* exércitos inteiro *

7 s .”

Ví um de meus amigos i ruimos dssejur <i

morte ã fonja, Absolmameme imbuído dessa

73
Cfçero,

idéia. que dc próprio enraizara em si através

de uma argumentação especiosa contra a qual

nada pude, valeu se com ardor febril da pri-

meira oportunidade honrosa que sc lhe ofere-

ceu para põ-la etn prática seni que 0 percebes

sem. Temos várens exemplos de pessoa*,

LfldusivG crianças, que cm nossa cpoca se *ui

cklar&m para abreviar a incômodos de nona-

da. A esse propósito não nos diz trm autor

antigo: "(Jue não havemos de temer, se recea-

mos. 0 que a própria Covardia escolhe como
refugio? 151iM

Não acabaria mais se aqui: enuiutrasse

todo* os indivíduos de sexus, condições c set-

Ln 1

' diferentes que. em tempos mai* felizes,

aguardaram a morte coçn rasolução, chi a pro
curaríim voluntariamente, ç a. procuraram nàp
somente para põr fim ao* males <k*Ui vida

como também, alguns, por andarem fartos dela

ou pnrque esperavam vida melhor no outro

mundo, Sào cm número infinito, c mais enmçi-

do me parece vuptitar aquelas para quem a

morte foi motivo dc temor. Um exemplo basta:

estando o filõ*ofo Pirro em yni navio, presa de
violenta l^mpesEniie, aos que major pavor
evidenciavam mostrava ele um porco indife-

rente ao temporal, e os instava a tomá-lo como
exemplo. Ousaremos poi* sustentar que a

razoo, essa facutdade de que tanto nos orgu-

lhamos. c em virtude da qual nm eonside

ramos donos c senhores àm demais seres, nos
lôí dedu pura objeto ile tormento? Dl- que ms
serve cniciutur ftâ coísuü íc uotri íüso 110* torna

moí mâis covurde*. .se üSíie cu uhec i nicn tü nos

lira o repouso c a tranquilidade de que g(>za

rí 1 nuv f wn1 g Ig . sc no* rtd u/. a ççmd igão ji \* 1 r

que ;t tio porco dc Pirro? Utísso maior
bem c que fumos doUidus dc iuldígcncio; pur

que Fflíc-la voltar- se contra rmt, contmria-
mente design i-os da natureza c à oídem
universal que querem que Cada um use suas
láeukíudcb. e seus mch^ tk jiçãd dn maneira
muis conveniente ã íuíi comodidade?

AdmiiamoH, direis, que terdes rasfãn no que
concerne à mone. mus que pensaU da üudigtcn-

eia? F tia dor, que Acisiipo, Jcrònlíno e u
maiühu dos sábios consideraram o maior do*
malc.*. isso com que CO acordam, na realidade,

mesmo os qué 0 negam cm sua* palavras?

Sofrendo PoíSidõniq aguda criba: de dolorosa

enfermidade, recebeu a vi&tia dc Pompeu, u
qual -sc desculpou dc haver escolhido ião mau
momento para ouvi to divagar sobre fflosolla;

"Não permila Deus”, disüe 0 filósofo, "que me
domine a dor a ponto de me impedir de disser-

tar", C pus if ll fülüj preu:ÍKa.rnenie uetrca da

611 MontaLgnc aão nomtiâ u autoT^ mas trala-sc dc
Scncca.
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atitude de desprezo a ser assumida diante da
dor.. Enquanto discorria, ia entretanto aumen-
tando u soriimctitO; “Por mais que me casti-

gues, 6 dor, jamais convirei em que és. um
mal ” Que prova esta história de que sc preva-

lecem OS fsJÓSofos pafa discursar acerca do
desprezo que devemos votai â dor? Ê questão

de palavras. Sc nâo se comovia com as aJfuic-

tadas da dor, por que interrompeu seu discur-

so? Por que pensava Fazer ato meritório cm
nâo a chamando um mai? Não sc trata aqui

ximpÊesmeiui; de imaginação. Podemos opinar
com conhecimento de causa, porquanto são
nossos próprios sentidos os juízes: “Sc nos
enganam., a raz.âo igualmcntc nos engana 01 ."

Poderemos forçar nossa eame a adiTiilir que
chicotadas ísejam cóeçgas? E nosso paladar a

íLprccLiir a babosa como um vinho Graves"*?
O porco de Pirro entra aqui em apoio de nossa
ttsC; não se apavora ante a morte iminente:

mas se o batermos, grilará- Negaremos a lei

geral da natureza, que sc mcflifestji cm tudo o
que, sob a abóbada ceíest^ tem vida c treme

áo golpe da dor? Até as árvores parecem
gemer quando as muníamos!

Só sentímos a morte pelo pensamento. tanto

TtiaiM quanto é coisa dc um imlanle: “Ou ;i

morte Foi, ou será; nada è prç sente nda*V
Ela é menos cruel de que sua espera*'. Milha-
res de horneni, milharcN de animais morrem
sern se sentirem ameaçados. Dizemos lumbcm
que o que tememos principal merne na morte é

a dor, seu sinuÉ precursor, Entretanto, a julgar

por um Pai da Igreja: "A morte não é um mal
senão ptto que vem depois 41 a .” Creio estar

ma Lii pertu da verdade dizendo que nem e. que
fl precede, nem ó que n da. se segue iaü partes

irtegrantes da morte. Falamos erroneamente a
esse respeito, A experiência mostra que é antes

a inquietação causada pelo sentimento dn
morte que Faz com que lhe sintamos vivumemc
a dor, e nossos sofrimento* nos ião penosos
quando uü pressentimos capuzes de nos condu-
zir a tal fim. Mas o raciocínio cnche-nos de
vergonha pur icmermos coisa \m repentina,

inevitável e que «5o se sente: c mascaramos
nossa covardia com os pretextos mais plausí-

veis. Os mates que, como consequência, só nos
trazem sofrimento, nós pi consideramos sem
perigo. Quem encara como doença as dores de
dentes, a gota, por dobros que sejam, se nâo
nos ameaçam a vida 0 fl ?

* 1 Lucrceío-
6Í Bnrdé us branca.
*3 La Boclíc,
tq Ovídi í>,

6 1 ScilllO A l^L^J .

aé Há confusão de Müftlaignê quanlti a gçla, que

pode ‘itr mortal

Admitamos um momento que na morte
principalmente a dor nos preocupe. Nâo é Lam-

bem a dor que se nos apresenta no ca&o da

pobreza, c no-la toma scnsivcE pda sede, o
frio, o calor, as vEgtlías? Ocupemo nos pois

unicamente com ela. Admito seja o pior aci-

dente que nos possa acontecer, c isso tanto

mais quanto sou o homem no mundo que lhe

qnef mais mal, e a evito quanto posso, embora,
graças a Deus. não tenha tido por enquanto
muita intimidade com cia- Mas está cm nós,

senào an.jquilâ-liu ao menos diminui -la cm nos

mostrando pacientes c cm livrando deta nossa
alma c nossa imcligcncia. ainda mesmo que
mantenha em suas garras o nosso corpo. Èc

assim não Fosse, que vabr teriam a virtude, a

vaEenLia, a força, d magnanimidade, a firmeza

de ânimo? Que papel desempenhariam se não
pudéssemos desafiar a dor?

MA virtude c ávida

de perigos 0 7 .” Se iiao devesse rtioi, dormir ao

deus-dará, a^tietilar dentro da armadura o
calor do meio-dia. comer carne dc cavalo c

asno, scr cortado em pedaços, deis ar cxtríúrcm

uma bala da nossa carne, soFrer quando nos
recovem ou nos cauterizam, ou nos colocam
sonda*, euiTio adquiririamos nossa suptriori-

dfltfc sobre o homem comum? E não nos con
vidam os sábios a evitar o mal e a dor, quando
nt>s dizem que entre muitas apòes igual mente
boas cabe nos desejar cumprir a que maiores
dificuldade* apresenta cm £uâ execução? "Não
é pela alegria e pdõs ptaz.crcs, nem pelos

divertimentos c peb riso, companheiros habi

tua is da frivolidade, que nos lom amos (clizest

rtói o somos também citniudt na tristeza. péla

decisão c pela perseverança 1’^ Ei* por que
nossos pais nunca compreenderam que as con-
quistas Feitas pela Força u corroído os riscos da
guerra fo&scrn mais vantajosas do que aí pbti

d-ir. sem perigo pcljL inteligência e pela diplu

macia:
É

'A virtude c (anco mais doce quamo
mais no* etiita

aí ."

Hã mais, c isso nos deve consolar: ç quí.

naiurálmcnté,
h

'quantki a dor é viotema, dura
pouco; e quando üe prolonga, ê levt^ 0

^. Não a

sentimos muito tempo sc ê cscessiva; ou deixa-

rá de sedo ou porá fim á nossa existência, o
que cfà rta mesjua. Sc não a podemo.s suporLar

eln tios destróli
J

“Lembr^-ic de quê a* grande 1:

dores terminam Com a mgirte; de que 41* pequê-
n^3 nos dcpjtíim numerosos intervalos dc
repftuso ê de que Somos capazes de dominar as

út intccntcJadc média. "Enquanto são suportá-

veis, SUpOrteirtO-iâ-T tüm paeiênL-ia; se não n-

B T SênecA-
116 Cícero.
0I* Lucano.
qc Cícero.
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são, se a vida nos aborrece, saiamos dela couto
de um teatro 3 1 w

O que faz que tão impacicniemente su porte-

mo & a dor c que nlo estamos habituado* a pro-

curar em nossa alma nossa principal salisfa-

g i.tj

:

não coutamos suficietitcinenic com ela,

que ê a única e soberana senhora de nossa con-

dição neste mundo, O COipo só tem (salvo

quanto ao mais c ao menos) uma maneira dc
scr c dc fazer; a altba, sob formas diversas t

variadas e se&ufido o estado em que se acha,
submete a si as sensações do corpo c outros
acidentes. Dai a necessidade dc estudá la, c

acordar nela seus meios dc ação que são £odo-

ptwJcrosos. Não há raeiocííiitf, nem prescrição,

ticm Ibrça que possam prevalecer contra suas
preferências. Entre taíiioi> milhares de meios ú

nossa disposição, escolhamos um que asse^un;

nosso sussego c nossa conservação c estarç-

mos não somente resguardados contra qual-

quer insulto, como também ofeasas c males
redundarão, se nos aprouver cm vânl^gena
para nós. IZ talyc* ate nos regozijemos cnm
cl c Sr A alma tira partido dc tudo indírcrenEc-

meme; erro c sonho servem-lhe tanto, quanto a

realidade, pura nos proteger e satisfazer, É
fácil verificar que nosso estado de espírito é

que excita cm nós ,1 dor c n volúpia; esoí-i u»:

nisLs, sobre os quais o espírito não àlua, as
sensações fisteas manifestam sc naturalmente,
tal quaJ slo sentidas, e aào por conseguinte
mais uu menos uniformes em u:tda espécie,

como sc constata pela similitude da* reações.

le não imervtcssemos no cantpmiaiTicnio dc
nossos membros, por certo nos sentiríam ps
melhor, pois sem dúvida lhes deu a natureza
reações justas c moderadas cm relação à dor; e

nnr> poderiam dei x nr dc ser justa*, porquanto
em todos seriam idênticas. Míís comu. nus
emancipamos de seus ditames, e nos entrega-

mo.s ;'i müs aiiArquica Funlasia. procuremos ao
menos orieniar-nos no sentido que nos seja

mais. aaradivçl.

Platão receia que atentemos dcmasindci para

a dor e a volúpia, o que, a seu ver, tornaria a

aJmâ dependente em excesso do corpo. Acre-

dito atues que a desligam desic e a libertam,

Assim tarnií a fuga toma o inimigo nmis

encarniçado nu perseguição, or^uiba-sj; a dnt

de nos fazer tremer, hm relação ft querri fi

enfrenta eta se mostra mais corda tn: resista

jnoü, poii,c cottienhamtí la, Batendo em retira-

da, deixando que nos acuc, provocamos c chu
mumos a nóa n ruína que nos ameaça, fim sü

retesando, a corpo .suporta mqihor a carga ;

assim também a alma.

Mas, passemos aos exemplos de interesse

ai
ld.

particular para as pessoas que como eu sofrem
do-s rins, Veremos que ocorre com a dor o
mesmo que com os cristais que- kc coloram dc
acordo com o fundo em que repousam; c que
da só ocupa em nos o lu^ar que lhe damos;
"Quanto mais des se eni regam à dor. tanto

mais ela os domina* 2 ." Sentimos mais aguda-
mente uni Êolpe de bisturi dado peto médico
do que dez estocadas no calor da Euta. As-

dores do parlo, que os médicos, e também
Dens, estimam grandes e que cercamos de tan

1 o s cuidados, nào lhes -dão atenção certos

povos, Deixo dc lado as mulheres de Esparla,

mas eiUre as suíças, na nossa Criadagem, não
se percebe que pariram, a não ser por anda
rerrv »o depois, atrás de seus maridos com a

criaíi-ça ao pescoço, que aJUes. eajFCgíivam no
ventre. 0. essas ciganas feias que surgem por
vcfccs cm nossa terra lavam seus lilhos recém-
ita.se idos nt> riacho cm que ac banham nn
mesmo tempo. Sem talar <Jc tantas raparigas* J

que dão a luz: dinnamcnk, e clandcstinamcnte.
ciiatkçiis lambem concebidas às csconttidaa.

Mas a nobre c bela esposa dc Sabino, patrício

romano, a Hm de não comprometer a outrem,
suportou stmnhn q rem gemido u* dores do
parlo dc do is gémeos. Um jovem ek Luccdc
mõnia, qt?c roubou uma raposa e a escondeu
sób o manto, deixou que cia Jhc rasgasse o ven-
Irtr par^ não conressar a lulicc. porque temia
maít a vergunha que nós u punição. Outro. at>

apresentar o incenso, deixa sç queimai' por

uma braan caída cm sua rmuigm a fim dc não
pmurbar a ccrimünia. h não mencionam
nnmcmsüs casó,s de crianças dc sete anOíi que
ehíh «acrpfícios da iniciação, entre os lacedemn
rticH. iupjrmvom, sem chorar t ale morrerem,
a flagelação

1

? Csccr<> viu oíí buterem sc cm j^ru

íh^i dt unhas e dentes, ate perderem os scnti j

dos para nãij sc oonfmánem vencidos;
"Jamai?; os ooitumes vencerão n ruiurc^jt, qyc
é Invencível; mus lí moleza.es pnuutrc^q ócio.
;i índoléncja alteram no^a ahna; af» falsai opi
niüca e Oi maus habites corTompem-na^
Todos eonhccem u hbuóría de Scevola que^

lendo íjç- introduzido no açumppmçnto inimigo
purn matar o çltefe, nm o conseguiu c, de^e
jui;o dc iiiingir de qualquer maneira seu obje
Eivo de libertar a pátria, teve uma idéia estra-

nha, Confessando seu projeto a Porscna, o rei

visado. nçrcíiccn(OU t a fim de asxustú-lo, que
rtci campo romano havia jejuíu^ corno elç pró-

prio decididos a itniiu- o golpe que falhara. E
para mostrai quu espécie dc homem era dc r

ai Suntü AgoiiLinhP-
1,1 No tex to

,É
garec

n
n hoje pejorativo, oulroja femi-

nino dc “.gDrçun
1
'. (K. do T.j-

9-1
Cícero.
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aprosimou-sc de um braseiro, estendendo o
braço e assim o- m solteve n grçlhar e sem
demonstrar sofritnemu até que o monarea ini-

mtgo H horrorizado. mandasse afastar o brasci

ro. E que dizer daquele que não interrompeu n

Leitura enquanto Lhe amputavam um membro?
F do outro que persistiu em motejar e rir-sc

das tortura^ a ponto cie sc exasperarem os car

rascos e sé confessarem vencidos após os mais
cruéis suplícios inventados para domírtà-lo? É
verdade que era filósofo !

Um gladiador de César náó cessou de grace-

jai enquanto lhe abriam os ferimentos c os

sondavam: "Já se viu um gladiador, por ínfimo

que seja. gemer tm mudar de fisionomia? Que
,irtc não põe ele cm sua própria queda para

esconder Lai vergonha aos olhos do público'!

Derrubado afinal pelo adversário c condenado

pdo povo. virou jamais a Cabeça ao rCCcbCr v
golpe de miüericúría? a s? ’

Passemos as mulheres. Quem não ouviu

falar daquela que, cm Paris, mandou que a

Çüfol«is3Fnn na e^pefíuiça de obter uma pclc

mais suave? Há quem arranque dentes sadios e

viçosos pam que a vo/ se tome mais doce ou
para que des tenham mais bela aparénuiu,

Quantos exemplos de dcsprcüu h dor não
temos nós desse género? Sào capazes de ludo c

nada temem por potiCo que Suã frdç/a &e berte

ficic: "Exisw quem mande arrancar os cabelos

brancos c se raspe para obter pele nova’ "."Vi

quem engolisse areia, e cinza, e sacrificasse ú

estômago a fim de conseguir uma tez, páaitia.

Piirn ler o pofte fino c clcgíirtie diis espanhol Ms,

a quantas torturas se sujeitam, afetadas, mo
eh adas. entaladas sué se ferirem e por vêíics

morrerem í

Entro muitos povos de nossa época acontece

comumeníc que, p&rn provar a veraçidude de

suas palavras, se inflijam voEuntad amaste ca*

tigo^. NoS-so rti ttlíl £rts<i>. viSlíte Ua PolLirnu,

verificados como comprovantes de declarações

que lhe foram feitas. Em França, afora casos

semelhantes de Imitação. vi na Picardia, pouco
untes de voltar dessas famosas reuniões de

Blois, uma moça que, para demonstrar a since-

ridade Ju suas promessas, e sua fidelidade,

espetou u braço cinço vezes com um esiiletc

que trazia aos cabelos, sangrando ribundiui te-

mente. Os turcos dao-sc grandes cutiladas em
bonra de suas dama?;. c a fim de que não *e

apaguem queimam as chagai longamente, não

ao p ara .susíar o cangue tn as também para que
se formem eicatrizcFi. Isso me foa dito c jurado

fwir pessoas que o presenciaram, Nesse mesmo
país veem -se todos os diai Indivíduos que, por

IJ&
Cíccrcj,
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Titiúrcio.

algumas moedas., talham profundametue o
braço ou a coxa. Agrada me que abundem os

testemunhos das coisas que importa estabele-

cer, e nesse ponto o cristianismo tios fornece

provas concludentes. Depois de nosso divino

Gula, quantos quiseram, como ele e por devo-

ção. carregar a cruz! Testemunhas dignas de
I informam-me de que !>ão Luís usou cilício

até 0 momento em que, na velhice, o proibiu

seu confessor. H todas as sestas-feiras fazia-se

açoitar por um padre, com um açoite de cinco

ferros que pai a tal l razia sempre consigo entre

seus apetrechos domésticos.

O Último Duque de Gujfímnc, Guilherme,

pai de Eleonora, que trouxe para a Casa de
França esse ducado, usou constan temente,

como penitência n durante de* uu do/e íüioü,

uma couraça sob o hábito religioso. Foulqpe?,

Conde de Anjou. foi até Jerusalém com uma
corda ao pescoço, para aí se fazer açoitar dian-

te du (ám ido <Jo Senhor. F. não se vécrn todos

os anos, na sexta-feira santa, homens c mulhe-

res aos ma grites flagd arem-se reciproca mente

até 5C rasgarem a pçlç ç porem a nü o^ oí&js,

tipeláculo de que fui não raro icstemunha c

ràO mtí t&duzíu jamais? Tais pessoas usam
máscaras c algumas hã que o fazem por

dinheiro para garantir a sahação de oulrtm
Demonstram um desprezo à dor Lanto maior
quanto a avareza c um estimulante menos farte

do que o fanatismo.

i

'

Maxim us enterrou o filho, personagem

consular; Catão o seu* pretor nomeado; L.

Paiilus OS dois que tinha. a pOUCOS dins de

intervalo. c seus rostos n ho reflcilram u menor
emoção, nada rcvdou-llics u triste/a. De uma
leiia disse eu de alguém, gracejando, que frus

ir^ra a jüsiiçü divina: ]Xjr um cruel destino,

perdera no mesmo dia. de morte violenta, ires

filhos já grandes; pouco faltou para que eonsi

derasse o acidente como um favor e um benefi

cio particular du Providencia, Não uprecio

cases sentimentos andnalurais; perdi dois ou

Lrês filhos, cm verdade ainda de peito. Con
quanto eu oâo tenha mofride de dor, não dei

xou a coisa de me chocar. Tnti-sc aliás de
uma das infelicidades li quL o homem ç mais

sensível. ExisLem muifas outrus cuusuísdc ulli-

çdoi. que w veriljeatn eomumeme e náo me
perturbariam se me aiingiisem. Dísdenhei

algumas que me ocorreram, dessas que todos

consideram deverem afetar realmerue; e não

ousaria sem corar vangloriar me cm público

de minha indiferença;
,l
L)e como se venflea

que a afiição não provém da nnlurcza, mas
decorre da oplnião u V Esta c, com efeito, uma
potência quç tudo ousa e não tem medida.

J 11

Cícero.
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Quem jamais procurou a sc^nrgrtçs c o repou-

so com mais an&feUde do que mostraram Ate-

sandre c César na bu-sca da inquietação e das

difÊculdcuJcs? Terez, pai de SitaLccz* dizia

amiúde que quando não csenva em guerra não

lhe parecia houvesse alguma diferença entre

ele e o seu moço de estrebaria. Quando cônsul*

a fim de assegurar a submissão de certas cida-

des da Espanha, Catão proibiu o porte de

armai aos habitantes, em consequência do que

muitos st mataram: “nação fero?, que não
percdiiLavp çç pudesse viver som combater"* a

E não Conheceis inúmeros que renunciaram k

doçura do uma existência tranquila em seu lar,

entre amigos e conhecidos, para irem viver em
horríveis dcsenoF: inabit^vcid F. outros nlo

adotaram um tipo dc vida abjeta, degradante,

em que afetam comprazcr-sc, despregando a

Sociedade? O Cardeal Borromeu, recém -f

a

tetido cm Milão, a quem a nobrcaa* a smen^a

fortuna, o clima italiano e a mocidade outorg Ei-

vam Iodas as alegrias c gozos, viveu constante

mente cm lul regime dt austeridade que usava

a mesma batina, no inverno como no verão;

dormia unicamente sobre ;i palha: e as horas

que uk deveres do cargo não lhe comumiam.
ete as passava de joelhos estudando continua

mente, tendo ao lado dc sCu livro um pedaço

dc pào e um pouco dc água. que era tudo de

que ve compunha si;a releição. c também 0
lempo que lhe destinava. Conheço quem. com
perfeito conhcçlrnento dc causa* lirasMS pro

vedo e promoção da infidelidade da mulher,

coisa cuja simples ideia já apavoro tanta gente.

Se a .vista não è o mm necessário dos nos
sus seu! idos, q pqln rnentvi o que nos dà maior

prazer; e dc todos os nossos órgãos, os que
contribuem paris parecem o* mais meis e

os quÇ proporcionam maior felicidade. Certas
pessoas, entretanto, oi dciestam unicamente
por cüusia das inefáveis: SíiteMÍaçõesqucr noa for

iiecem, e os sacrificam por isso mesmo que São
valiosos, li provavelmente análogo o racio-

cínio de quem vaza voluntariamente os olhos,

A opinião que icmos da,'! coisas c que as
vuloriT.a. [são kc vc pelo gnmdc núimorn daque
Sus que não examinamos a não sçr para as ava-

liar, ames que n nós mesmos. Não Uics ponde

ramos nem ^ qualidade nem a utilidade, mas
apenaü o que nos eti^Lam para as obtermos*--
eomu m; o que pagamos Fosse parle íniegranle

tfci cts; c ü valor que lhes atribuímos mede se

não pelos serviços que nos prestam, mas polo

que demos para consegui- la£. (sso mt induz, a

achar que as unamos de maneira estranha, pois

Valem segundei o que pesam e na medida do
peso, E a une a as deixamos desvalorizarem se,

*" Tiiu Livro.

O preço dá valor ao diamante; a dificuldade è

virtude; a dor a devoção; O amargor ao reme-

dio. Há quem para chegar à pobreza jogue ao

mar seus escudos, esse mesmo mar que outros

esquadrinham e batem para encontrar a rique-

za. Epicuro disse: scr rico não signfiea des'

pir-se de preocupações, mas tão-somcntc tro-

cá-las por outras, e cm verdade não c a

carência ç sim a abundância que acarreia 3

avareza.

Eis o que n e^e "respeito me sugere a

expcnènda;
Minha vida ao sair da infância apresentou

três fase*. A prtmeira [Jurou oefCa de vinte

anos durante os quais vivi de recursos fortui,

tos, na dependência (Je micros, sem renda pró-

pria, sem uma situação definida nem previsão

orçamentária. Gastava tanto mais alegre c

descuidndnmence quanto tudo provinha dos

acasos felizes da sorlc. Nunça passei melhor:

nunca me aconteceu achar fechada a bolsado.*;

amigos. Impusera a mim mesmo, dc resto, c

como dever primeiro, peidar minhas dívidas em
seu venci mento, o que tnc valeu mais dc uma
ve?, a prorrogação do mesmo, porquanto meus
credores kc comoviam com o meu esforço 1’dl

leiddade mc tornou económico c nunca enga

ncí a ninguém. Sinto natural mente algum pra-

zer cm pagar o que devo. como sc tnc dcsfi

/es-íc de um fardo incâmodti* imagem d;t

servidão- Por outro lado* satisfaz-me fazer

algq justo c que contente a outros. Abro exce-

ção paru os paiííiuiculO.s cm que é preciso iu-gu-

teiir ç contar. Quando mc encontro aessa

necessidade e rtáo posso daF a outro a incum-

bência, vurgonliouinicntc c por ctrto errónea-

menle, adio quanto poifiívtt O cumprimento da

obrigação, e dm dc evitar essas discussões a

que, por Lemptíramenlo e mandru dc me expro

mir. sou infenso. Nada detesto mais do qm
regatear: é uma justa de irtipnçns e impudrn

cias em que, apó* uma hora dc conversas, cada.

qual transige, fathando i palavra dada c

nllrmaçócs reiteradas E isso por üiguns vÈn-

lens n mais ou u menos. Também me via cm
apertos quando linha de pedir emprestmlo, e,

não rtie nnimarido a faze- to oratmente, corria o
risço poí cycrito, u que me parece menoí peno-

so e [tirna mais fácil a recusa, h^mregava mais

facilmemc ir com menor inquietação n minhn
estrela n satisfaçao de minhas neccsidídíidiíK do
que mc ocorreu ctepoi*, «t> útmn volverem
em mim eyparito dc previdência c o raciocí-

nio. As pessoas que tem negócios a ad minis-

Trar consideram cm geral horrível viver nessa

constante incerteza, Fm prime fm iugar nào se

lembram de que a maioria dos homens assim

vive. Quanta g^nte dc bem abandonou a renda

certa — c quanta o faz diariamente — para ir
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em bu^ta dc favores reais c de fortiuia ! César,
para se tornar César, endívidou-$e em cerca de
um milhão em ouro. Quantos negociantes se

iniciam no comércio mandando vender &ua
fazenda às índias ^por lantos mares borrasco-
sos

1 ’ 39
. Negta época cm que üo cara se faz a

devoção, não vivem mil e uma congregações— c sem percalços — contando diariamente
com as Siberafidades do céu para oQmcr? Em
segundo lugar essa gente Ordeira não pensa
que o que se lhes afigura assegurado não é
menos incei to e arr Escudo do que o próprio
aeaso. _Com mais de mil escudos de renda
estou Lao perto da mibéria como se a beirasse.
Nãci somente o den^no tem ciei kueik màos ocm
meios de abrir uma brecha na riqueza para a
entrada da pobreza (e por vezes não há meio
termo entre a foríuna pncessiva e a miséria) —
,H
a fortuna c de vidro; quanto mais brilha tanto

mais frácil
"

1 <í0
'. não Mnwotc icm esse destino

a possibilidade dc derrubar c desmumdar
todas as defesas que possamos ergutr a 11m de
nos protegermos; mas acho lambem que a
indigência existe cm geral tanto cnire os que
poísuem tomo entre 0,1 que não têm nada.
Direi mesmo que. sozinha, cia incomoda
menos do que em companhia da riqueza, resul-

tando cscíi menos da renda que da. ordem na
sua administração; “Cada qual ú 0 nn estio de
mui fortuna"' B1

,
c um rico necessitado» com

difteu Idades, me parece mais miserável do que
um pobre, simplesmente pobre:

M
a indigência

no meio da riqueza è a mais pesada das pobre
ias’Mai , Oi maiores príncipes, aqueles mes-
mos que nati os num ricos* quatídu Carccerii Uc
dinheiro, quando seus recursos se esgotam, ião
0$ maia habitual mento impelidos riu piores
ações, ptm haverá coisa mais iristc do que eç

foz cr tirano c se apossar InjusUimcnic úvx bens
de seus súdito^
A segunda fase de minha cxlstância ocorreu

quando eu linha dinhetro. Tomando gosto
nisso, não demorei cm criar reservas, impor-
tantes pEu.a a minha condição, estimando que
somente o que ,iobrecxcede u de-HpcHa comum
constitui um haver c que mo podemos ler por
Jeguto um bem apenas augurado, por nfiSJSjUS

ias que sejam as esperanças, pois. dizia a mim
mesmo, que me acontecer ia se mç Surpreen-
deis?: jal OU qual acidente? O resultado de pcn
sarnento tào fútil e doentio foi que mc esforcei,

com a çriaçlo dessa reserva süpèdlua, por me
garantir contra qualquer eventualidade desa
gradáveh E ao.s que observavam serem t&saü
eventual idades demasiado numerosas para que

09 t-atuta
igu

PúblLo Siro.
141 Sêrtcca.” td.

mc precavesse contra cSas. eu respondia que, se

nao mc podia resguardar de todas, podia aterv

tar para algumas e em pns-Ljcu lai as mais
prováveis, Ls&o nào se verificava sem me cau-

sar apreensões. Mantinha-as secretas e eu, que
falo tão Livremente de tudo que mc diz respot-

to h não falava a verdade quanto ao dinheiro
que possuía. Agia COmo muilü-s outros* OS
rico?; que s-c ditCUi pobres e oh pobres que aUf-

TTiam ser ricos, dispensando a consciência dc
um testemunho sincero. -u que constitui ridí-

cula e vergonhosa prudência. Se viajava, pare-
cí a-mc sempre não estar suficientemedifi provi

do dc dinheiro e quanto mais levava comigo
tanto mais preocupado me tornava, já por
cansa da insegurança das estradas, já porque
nub depositava confiança na fidelidade da
cnadagEm encarregada da^ bagagens, Se dei-

xava meu éófre em casa, quanta suspeita e

inquietação, lanto piores quando não podia
confessar-me a ninguém e Linlia t> espirito

constantemento voltado para esse Sado. Afinal

de contas guardar 0 dinheiro dó mais trabalho
do que ganbú to. E kc nào fazia tudo o que
estou a dizer, naO rtic cuslava menos eviiar de
faze -lo. Difiso tirava em verdade pouco ou tk
nhum proveito, c embora mc fosse permitido
gastar rmii^ nào mc pesava menos 0 gesto,

pois, como diz Biqn: "Quem (cm farta cabe
leira nSo sofre menos do que 0 calvo, se lhe

arrancam um cabelo”. Adquirido 0 hábito c fi-

sada u mente tio pecúlio a juntar, nào mais
ousamos esborcinà-lo; Ck um edifício que teme-
mos ver desmoronar-st cm 0 tocando e é pnej-
so um grande aperto para que 0 parcelemos, bi

empenhar minhas roupas ou vender um cavalo
mq fora menos pçnogo do que mexer nessa
bol sa querida que tfu> bctti guardava* O perigo
est it cm quEi 6 dificil estabelecer limites prcci-

ios para essa mania dc entesourar (assim ocor
re com as çopsas que julguntos boas) e pôr um
paradeiro nela, Vamos sempre ampliando 0
que acumulamos e fixando tais limitos, sempre
rnais alio. a ponto de nos privarmos pouco
honrosa mente do gozo de nossos próprios

bens, guardando q total sem usâdo, Desivc

ponto de vista pessoa$ rpaiK riCaK do mundo
seriam lis cxiOMnxgíLdaü úc controlar bs portas
e os baluartes de uma cidade importante. Todo
indivíduo possuidor dc muito dinheiro tem im
dçnda para a avareza.

PEntào asüim classifica os bens corporais ou
humanei*: a Miúde, a beleza, a força, a riqueza,

E diz: a riqueza nào é cega, ii um iaada pela
prudência é niuiiu clarividente, Dioilísiü, o
Jovem, teve um dia uma idéia divertida. Avisa-
do de que um dc seus si racusanos enterrara um
tesouro parn escondê-lo, mandou lhe que o
trouxesse. O homem obedeceu, não porém sem
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primeiro levar uma parte tom a qual se estabe-

leceu noutra cidade. Sua desventura m atara

ncie o gosto de entesourar c pôs-sc a viver

ÍEir^asncnlc. Soubc-Q DlOJlísio, C ordenou ã

restituição do (esoum. dizendo que o fatia de

bom grado porquanto o dono aprendera a

usá-lo.

Àssím continuei durante alguns anos pen-

sando unicamente em economizar. Não sei que

bom demônio mc guiou, como ao siracusano, e

me levou a tnodâr de conduta c a abandonar
por romplcto esse espírito de poupança. A
uma viagein muito dispendiosa devo a resolu-

ção de renunciar a Lao tola maneira de viver. E
desse modo cheguti, a um:i terccir,-, fase, certa-

mente muito maih agradável e normal* penso
eu, deixando que corram despe,1sas ç renda.

sobrccKccdendo-se mutuamente ao acaso, mas
sem diferenças sensíveis. Vivo assim ao sabor
do momento, eon tentando me com atender às

nccc55 idades dei presente c às despusus previs-

tas. Quanto ao imprevisto, não bastariam

Codas as previsões do mundo,, e seria loucura

imaginar que com suas próprias mãos nos
armasse a fortuna contra o destino isa

; é com
os nossos meios que devemos combate- lo;

qualquer armu de ocasião nos irairta no
momento critico. Se junto ainda, não o Faço
em visu de despesa fmuríi* nem para comprar
terras, de que nãu prccaso, roa* para mer diver-

tir: “í ser rico nào se mostrar ávido de rique-

zas; ú uma renda nlo comprar
1 ' 1 * 4

. Não temo
que meua rendimentos lá I hem nem desejo que
aumentem: ,+ o fruto da riqueza c ti abundância
e a abundância Jtçarrcta a saciedade'"1 6 *, Fdi
cito-me a mim mesmo por me huver uorrigides

dessa ind inação para a avareza cm uma sdade

em qut para da Letidemos nai ura Imente, c por
mc haver desfeito dessa loucura h u mais ridí-

cula dUS loUCUfôí humanas c tão comum nos
velhos. KcmtiJct que pussuru po* duas
fases da fortuna, achando que à ampliação de
acus bens não correspondera um aumento
iguaí do apelitc, da ^de h da possibilidade de
dormir e acariciar a mulher, c ttndü cin mente

ainda os aborrecimentos decorrentes da admi-

nistração de suas riquezas, resolveu lazer a

felicidade de um rapa?, pobre, amigo fiel que
sonhava eom enriquecer. Deu-Lhe todo o seu

património, que era considerável, excessivo

até, com o acréscimo da forte valorização de

vida á guerra e às liberalidades de Ciro, seu

bondoso e generoso senhor, sob a condição de
st encarrejtur o beneficiado de aJimeniá-ln e

Ml * iL
t*inlre ette-mèmc". Ô tr^Cftdilhú — fartuua-

riqucíu t* fí>rtun n d«tmo tomiLri^ obscurò o
pensamento. íhí_ do TJ
104 Cíeen,.
i *4 1d _

susteatá-lc decentemente como hóspede e

amigo. Desde então viveram igual mente satis-

feitos COiri -JL mudança de SítuaçÕcS-

Eis um gesto que dc bom grado imitaria c

muito louvo o sábio partido que tomou um
velho prelado meu conhecido

>
o qual entrega

muito simplesmente sua bolsa e suas rendas e

o cuidado de sua existência o-ra a um ora 3

outro servidor. Dcssç modo viveu longos anos

tão ignorante de seus negócios domésticos

quanto ym estranho. A confiança nu bondade
ülhda é um testemunho nada desprezível da
própria bondade, e Deus a protege. F Laivez

isso explique por que esse prelado Leve sempre
a casa tão dcgnuinuiíice üdrnijiis.LT-iidu.. Fe li?, de
quem regula tão hem ^uas Jiecessjdíídes que.

suas rendas lhe bíwíam, sem que se tomem-
motivo de preocupação ou perturbação c sem

que repartição ou recuperação sejam um entra

vc a outras ocupações mais de acordo com\
seus gostos c às quais se possa dedicar convc-

1

niente c tranquilamente.

Abastança t indigência dependem, pois, da
idéia, que delas temos, Á riqueza, como a gló-

ria e a saúde, sn aLrai c causa prazer na medida
cm que empresta prazer e atração a quem a

possui, Estamos bem ou normal neste mundo
segundo o que pensamos: comente esls quem
se acredita contente e não aquele que un outro t

imaginam cometue. Nossa crença c que faz

seja ou não seja real a felicidade, A fortuna

mio nos outorga o bem ou t> mal. cia se limita

a fornecer no* os elememos do bem c do mnl,

os quais nossa alma. m»b puderos# do que da,
tr^bulhn c uplica como lhe npraz, tornundo $c

dessa maneira única senhora c causa de nossa

condiçãff. Os fiFciíós cxtemoM liram cor c ^abítr

de noíía con^tiniição ínk-mn, como a* roup^K

que usamos nos aquecem nãíj com seu calor

próprio, mas com o nosso, que conservam c

desenvolvem. Se com de* cobríssemos um
corpo frio. inverso serm o resultado. Desse
modo conservam se a neve c o gefo. TíkI^.s as

coisas dependem da maneira por que são enca-

radas: o estudo é motivo dç tormento para o

preguiçoso; o bçberrüo xoFre sem vinho; a

frugalidade è um suplício para o comilão; o
exercício uma tortura pura ü delicado ocioso,

etç r As coisas não sifo nem dolorosas nem dlí‘í-

çeis em si, Para juIuuf de sua eLevaçãú e gr an-

de/ n e necessário jma alma com essas quali-

dades. Bem o que lhes atribuiríamos nossos

pióprios defeitos. Um roa no é reto- u no eniunto
quando merguaha na á^ua parece curvo. Nâo
basta ver a coisa, importa como vç-tgL,

Por que, entre tantos raciocíntos que de mil

maneiras provam queo homem deve desprezar

a morte e dominar a dor, não encontramos um
que nos convença? Por que entre tantos argu-
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mentos por outros aceitos, nio acamas um do
nosso go.-jio _que nos persuada igual mente?
O^e quem nao pode engolir 0 medicamento
Liiúrgim c detergente, suscetível dc d-cslsuir lí

mal, absorva pelo menos um lenitivo que aJi

vie^
:L

nüs nos amolecemos, nao menos pela

volúpia do que peia dor e ntüsc estado nada
mac5 lemos de viril c forte; uma picada de abe
lha basta paru arrancar nos g ritos; saber domi-
nar-se, eis o segredo

111 0 e
.

10(3 Qktto.

Seja como for, não se escapa da filosofia

exagerando a acuidade da dor é <l fraqueza

humanar apenas a forçamos a opor- nos ás

irrespondíveis réplicas de sempre: “se nio vale

a pena viver, viver sem que valha a pena não 6

itpprescindívd t Ninguém verá prolongar- se o
&Su mal se nao o quiser

n
. Mrn^ a quem não sc

dispõe a Mjporlar a inoriç nem a vida, a quem
não quer resistir nem fugir, como ajudar 1

Capitulo XV

Merecedor dc punição é quem aetende uma
praça forte além do razoável

A valem ia tem seus Limites* como qualquer
virtude; uilrapüssáíos pode levar ao crime.
iv-: 1

, é da ..ij^ctivcl d< tornar se temeridade*
obstinação, loucura cm lhe ignorar os marcos
delimitadores* bem difteeh em verdade dc so

perceberem em dados pontos dc separação,
Da!, dessas considerações* nasceu o costume
dc. na guerra, puntroe até com a pena dc
morte quem tüima cm defender uma praça não
mais defensável segundo as redras da iiriir rntli-

ter. Sem n que* confiando na imptmidad^não
houvera choça que não sustasse a marcha de
um exercito,

No sitio de Pavi a, 0 cúrt-desiãvd dc VJont-
morency, lendo rccehkki ordem dc atravessar
o Tcssino c dc sc estabelecer no arrabalde dc
Saneai Antônio, viu se impedido dc faze lo pôr
causa dc certa torra situada na extremidade d 3

ponte t cuja guarnição se obstinou em defen-
der até a derrota final. Vitorioso, ü condestávcl
maudu-u enforcar todos os prisioneiro». Mais.

tarde, acompanhando o delfim cm campanha
além Alpes, e tendo conquistado i força o cas-
telo de Vilt:ine > mortos os defensores todos
pdos_ atacantes exasperados, ã exceção do
capitão e do ccncnic, a csuis mandou ü conde s-

tável punir por lhe haverem resistido, fazendó-
05; enforcar. O Capitão Martin du Rtllav assim
agiu igual mente contra St. Rony r gtivumador

de Turim, ojjlu soldados unham sido massa
erados ao ser tomada a praça forte

.

A apreciação dn grau de resistência ou fte

quer,;i de uma pruçu resulte da impojlãncij
d:iM Torças; assaltante e tios áeus meios dc
ação. Assim, quem com razão « obstina cm sc

defender contra duas cohihrin&s, ió&en&aiô
seria se o fizesse contra trinta canhões, Uk que
COn^idcrar ainda u. glória que dão no príncipe
rnjmigo mito conquísias anteriores, sua reputa
<w í o respeito que Lhe ê devido, Mas é peri-

goso atervUr-Se dem n Rindo para estas ultimas
considerações* pois ha quem sc imagine Lio
altamente colocado que nao lhe parece justo se

o pnljunu,. t rião u admitindo não hesite cm
pussar pelo l]o da espada oa defensores, cm
Llies sendo u sorte favorável. (- o que se deduz

formas cm qu^ sao concebidos a imj tnaçio
V o desafio de antigo» príncipes orienteis e uik
de fiens sucessores. Em sua Itnguuiiem or^y-
II tosa e altiva, repetem -se ainda hoje as mais
bárbaras ln.j unções, b na região pdn qual os
Portugueses iniciaram a conquista dai índias,
povos havia entre os quais cra regra comum c
itmprc aplicada que elo Inimigo vencido peto
rei em pessoa ou sen Lugar-tenente não fossem
Concedidos mercê nem resgate.

Portanto evite, quem possa, cair nas mãos
de um inlmigm viLorioso c armado» ct>m pode-
res para julgar.
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Capitulo XVÍ

Da covardia

Dt um príncipe, e gtnfkdc Capcí:irt,OuVL certa

ve* que por ato de pusilarmmdade nao se devia,

condenar urn soldado â morte. E, estando à

mesa, narrou o processo do Sr, de Vervim que
a tal pena üc condenara por se ter rendido cm
Roulogflç. Convenho cm que q judo diferen-

etar-sc um erro devido à fraqueza de ânimo dn

falta maliciosa 10 7
.; Neste caso agimos com

pleno conhecimento de cansa contra o que nos
dtla a razão posta pela natureza a nosso Servi-

ço a fim de noíi guiar- Mo outro caso parece-

me que pudemos itlVOCar :l própTiu n:i1ure*;i,

da qual provém nossa fraqueza c imperfeiçao.

H esse raciotínm que leva muita ^ente a pensar

que só devamos ser responsabilizados peto que

faiemos de contrário u nodüa conscicncia. t
mesmo MztàiL regra que se baseiam as pessoas

que ccíisiirnm c condenam ;i pemi capital liere

ticos c infiéis; c Lambem peia mesma razão não

bâ como raípon&ábittear juízes e advogados

que por ignorância erram no eumprímcnio de

frêus deveres,

Quamo ã covardia, c certo qtie vergonha c

ignominia são os casúttm mais cormimenie

infligidos aos rèus, D legislador Ch afondas

passa por ler sido o primeiro a aplicar lá is

pciiálidadci- Antes ddc* os gregos puniam com
a inurie cui que fugiam ao combate; Chaiondui.

oonteniou-se com ordçnyr que, vestidos de

mulher, ficassem duranle três dias expostos cm
praça pública, Esperava, a^íiti, que, o vergo

nhu lhes rêaviyarrçto a.coragem, pudessem vúl

lar àt> fiiciraa do exército, "Pensas cm fazer

com que se envergonhe o culpado roais do que

em lhe derramar o sanjtue
1 V

1 D 1 Cometida por velhacaria, tnâ ínctole. 1.N- <k T)
inp Trrlybimü.

Parece que tambero as leis romanas puniam
Cúttí a. mOrLe ot desertores, puís Âiirnjcn Mnr-
cclino cita o Imperador juliano coroo lendo

condenado ã degradação é ã morte de
conformidade com as leis antigas — de/. síjI

dados que haviam virado as costas ao inimigo
numa earga contra OS partas. Entretanto, de
outras fcílas+ c por causa idêntica, contentou

se ele em condenar os culpados a marcharem
com os primeiros cm meio às bagagens- O rude

castigo infligido pelo povo romano aos Ifãns-

fugas do desastre de Canas c — da mesma
guerra — aos que acompanharam Cneiu Ftá

vio na derrota, não checou à pena de morte.

Em crt&n eoroo estes é de se temer que a ver

gonhá engendre o desespero c os dc*sa manei
m atingidos se tornem possivelmente nosso»

inimigos.

No lempo de nossos pais, o Sr. de í- rangel,

cn Lao icnenle da companhia do Marechal de

Chatilton. nomeado pdc Marechal deChaban
ílts, governador de Fonütrabk. etn snbsiHui

çHo ao Sr. de Lude. crtireffou essa praça forsr

ans espanhóis. Foi condenado, hem como os

seu?., à dcgrad&çâo c ít perda de seus dtiilos

nobiliárquico^ declarado plebeu, sujeito a

íroposEO-f. e proibido tle usnr armas. Essa «ti
icnç;b rígorus.L foi executada em Uou, Puste

riormeiue, idêntica penalidade foi aplicada u

iodos os fidalgos que se cnçontravam em

Guise quando o Conde de Nassa li se apoderou

da cidade. II a outros ainda, desde então,

Entretanto, quando a falta evidencia igno
rim tia grosseira Ou Covardia fora do comum, ê

racionai con^derá-la ato malicioso, resultante

ík mana sentimentos, e puni- la nessa qualida-

de.

.
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Caíitulo XVII

Maneira de agir de aJguns embaixadores

A ftm de aprender semprç alguma cuisa çm
minhíLS relações com us mjmosío que ê ujt? das
meJhores meios de se instruir), procuro em mf-
íihüs viagens orientar as peSÍ&as com 35 qua^
me cru retenho para os a&niiHc* que conhecem
melhor; “que o pilota .«r Contente tom falar
dos ventos, u lavrador de Lauros, a guerreira dí
seus ferimentos e o pastor de *ua* ove-
lhas luJ

. O mais das ve^ci é o crmlrárin que
se verifica: preferem todas filar da alicia
alheio, imaginando acrescentar alga assim â
prâpriu repuiaçàa, Testemunho diíüso ê r cen-
sura de Arquimcdcs a P-mandro que abando-
nava a glória de scf um bom medico pura
adquirir a de um mau pnoia

Vnii: como César insiste cm nos revelar sutt

capacidade de cnruuw pontes c máquinas dc
guerra e coma sc mostra rclativameme dis-

creto ao comentar seus feitos e gestos de solda
do» xua valcniiü, u sua maneira dc comoudur os
exéreifos- Quer mostrar sc exedente na enge
nharia, de que ctueiulc pouco T quando séüs
atui testemunham a grandm do caphàa Dio-
nisto, 0 antigo 1 lü

, em nti guerr;i um general
muito bom, como convinha á sua condição;
piu4 se atormentava para que apreciassem nek
principalmente seu talento poético, em verdade
Ixíio medíocre. Certo personagem do corpo
judiciário, a quem há icmpos se mostrava unia
hiblioiecu abund^ntememe provida tanto dc
obras de direito, coma da* disciplinas do saber
humano, nadn disse u respeito, preferindo en-
trar cm explicações doutorais acerca de unia
barricada que se erguera ã entrada do edifício*
assunto que desconhecia t que eern capitães e
wldadoK viam dlariiftteAtc sem pensar cm cri

ticar au Louvar. "O pesado boí gostaria dc car
rc^nr ai sela c o cavalo dc puxar a uharruq 1

1

Agindo tlefi.s^ modo nada lazomos de útil.

3-sforecmo-nos portanto por ouvir íru i i-f5

cio* ao arquiteta, o piritar, o sapateira c

outros.

1DU
^roperciu.

11ü Em cenas odLçõci 0 Leito diz "Q velho ükmí-
tiu", c o txempíu v^m no fim do parágrafo. í N„ dn
Tj
111

Morácfco.

A propósito, quando léio histórias, gênero
que a tantos apetece hoje um dia, tenho por há-
bito atentar anics dç mais nada para quem as
escreve. Sc se trata dc fj™rLKHÍonais das kira*
üLcnhu-me em particular ao csülo c ã lingua-
gem: sc são medi cos acredita neles cnquanlo
se referem à temperatura do ar, à smidc, ò

Consíitdçào Jisien das príncipe

*

r aos fcrirriÊii

ia-, c íis doençu:.; sç íâo jurisconsultos, ouço-GS
cm particular nas discusuões acerca da direito,

das ]eis t da fatura dos regulamentos e oLitro s

assunto* análogo sí se saü teólogo-i, acerca dos
negócios du igreja., da^ cenouras eclciiástícas,

daí dispenxas ç dos Casamcnioj;: sc são eorte-

sãos. a propósito dos cosfumcs e dai cerimõ^
nias: sc sào guerreirtís, aeçrca da que lhe* dtfc

rísptíik.q c princípílfficfuç dns açòi s ;i que
íisííisciram; w; são embai xiLtlureJl, das gestões,

dos Canlntos c daí prãlicas rd ativas à dtplo
macia c ã m soe ira de orientá-lo^. Poi o que mc
tcvnu q ter com interesse um trecho das cróni
Cas do Sr. de I sm^çy. muito cniendidn nessas
eokai ê que nán teria Lido se o fç^ em autrus.
Pi/, «lê das fomosfls mlmocstações feitas em
Roma por Carlos Quinto, em pleno consistório
a que anistiam nossos cm baiitadoré». o Bispo
dc Macor ç ..i Sr, dc Vdly. Pepoiüde tilgumas
palavras ofensivBí para nós, entre aí quais que
::e scuí capitães soldados c súditos não mas
tr assem maior fidclidíide a ^eus deveres do que
os das reis de França fe ísmí parece que o pen
snva de verdade porquanto o repetiu mais de
um* ve/}, iria com j ao pescoço pedir
misericórdia: o imperador disse também que
desfiava o rçt para um combale singular, em
camisa, e õc barco cm plena ria, com eípada t
punhal, a lím de que nenhum dos adversários
p-u.de* sc recuar. Termina o Sr. de Langcy nu. i

ronda que. ao rd alarem ^ se h* fio ao rei dissj

mutaiiim soqs embaixadores li que precede.
Ora, acho esL ranho que um embaixador passa
dispensar-se de rclaiar propóxjios desfia ordem
nos relatórios enviados a seu soberano, princi-
pal mente q li ;lü i-lLc i sáo de tal alcance c provêm
dü pcreanagcrn lüo importamt:, c furam ouvi-
dos cm semelhante assembléia. Parece-me que
o dever do servidor ê rep]'üduzir flcEmente

j

fífMfryfsyj

XTfl

m
b
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tudo. ta£ qual st apresentou, a fim de que o se-

nhor lenha liberdade de ordenar. apreciar e
escolher. A! Ler ar lhe a verdade de medo quç g,

interprete tnaJ e tome um partido errado, e por
isso esconder lhe o que lhe üiLcrcs&a, é a rneu
ver inverter os papéis. M anda quem podee nào
tf pode quem obedece. Isso cabe ao lutor ç no
professor c não a quenu em >;ua situação, não
somente é inferior ò autoridade ma& deve l am-
hém esi.ÍFiLar-5c inferior em relação â prudência
e ã experiência. Como quer que seja, no cur
me diz respeito não gostaria de ser sçrvid-o

dessa maneira.

Tanta vontade ternos dc no?. subi

r

sir ao
onmando alheio c tudo è tão bom prctexio para
usurparmos as prerrogativas dos que têm o
poder aspiremos. tàu natural mente ;t liberdade
e a autoridade, que nada será mais precioso ao
superior do que encontrar cm .seus servidores
obediência pura e simples. Não obedecer iniei

ramente a um,i ordem recebida, fazê lo ctim

reticência, ê falta c treo 115 , Púbtio Crasso,
qualificado petos romiinos como cinco vezes
feli/, estando ire Ásia, encomendara a um
engenheiro grego que lhe trouxesse n maior
dos mastros de navio que vira em Atenas, a

fim d c empregü lo na construção ele uma míi
quina dc guerra, fiste. apoiando se cm seus

1
'

' Adotou se aqui a mtcqirclação de Michttil,
pms o lexio origínul ex igc mais equivalência dc pen
irjmcam i|Uff ííctelidíuk literal. fN 4o T.l

ixmhcci mento ã técnicos, tomou a si trazer o
menor, que lhe parecia mak conveniente.
Crasso ouviu- lhe as explicações sem o intçr

romper c mandou açoitá-lo assim mesmo, por
considerar que mais do que a obra executada
em melhores ou piores condições importava a

dwdfljliná.

Cumpre observar, <srrtLiUüinLu_ que uma táS

^jbçdicncEa py.s.siva não so deve senão a ordens
precisas acerca de objetivos previstos. Os
embaixadores têm maior latitude, l: em certos
pontos podem agir livremente, pois sua missão
uàis simplesmente executar c sim esclarecer c
orientar com seus concelhos n opinião de quem
representam. Vi em meu tempo pessoas come-
1 idas crti postos dc comando, A que se censurou
haverem obedecido ao pé da letra às ordens
recebidas do rei em vez de se inspirarem na
realidade das CoÍkílü que podsam pessoal mente
constatar. Os entendidos criticam ainda hoje n

costume que tinham os reis da Pérsia de JVcnr

de lai maneira a. ação dc seus agem es que para
as mais ínfimas resoluções eram eles forçadov
a recorrer u autor idade real, n que. dada a
imensa extensão do pai^ ocasionava perdas dc
tempo que foram não raro de sério pre
juízo para ^cus negócio*., Quanto a Crasso,
escrevendo a um profira itsn a! c lhe comum
cajido li cru prego a que destinava o matfm
pedido, não o incíiava asüím :t examinar em
Comum a coisu c não 0 convidava a agir como
1

1

1 >- panewsse mais conveniente'.'

Capítulo xvm

Do medo

"Tomado de estupor, fiquei de cabelos arre

piados* e sem voz 1 ! a ."' Não sou muito versado
no fstudo d:i naturçza humun;:, tomo dreem, ç

tgtiuru de que maoere o medo itua em uõv
Certo é que se trata cie estranho sentimento,
Nenhum, afirmam os médicos, nos projeta tão

preeipiiudumente fora do bom icn^i, j-, cm
verdade vi muita gente tornada insensata pdo
medo. Mesmo entre Oi mais assentados provo
eji dc terrívei$ jçducin ações.

Ponho dc Ladu u homem vulgar ao qual Paz

111 Viroso.

i.i medo que ora veja seus antepassados saírem
do sumulo, envolvidos em seus iudárioy, ora
lobisomens, gruT-mus, quimeras- Mesmo porém
entre os soldados* sobre ps quais o medo dtvt-
11 d ler menor intluênda* quantas vej.ea nào
transformou ele um rebanho em um esquadrão
couraçado? lí caniços e bastões em polkínis e

laíieeiroís? tf nossos amigos cm inimigos, e a
tznv/. vermelltucm cru/ bfane^

,

.
,

Quuudo 0 Sr dc bourbon tomou Roma, o
por La estandarte encarregado da guarda do
subúrbio dc ísão Pedro foi tomado An titi pavor
ã primeira alerta que, passando airavés de ujti

buraco no muro cru ruínas, ^usu da cidade cur-
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recendo seu estandarte e marchou ar> encontro

da inimigo convencido de que se dirigia p^ra o

interior da praça forte, Vendo a gente do Sr, de
Bourbon se aprestar pai a a baíaiha, voltou a si

e. na trença de que os defensores tentavam

uma sortida"
’ J

. virando as cosias entrou de

novo peio mesmo buraco na cidade de que te

iifaijl Fira CÊrüa de I rebentos pas:>os. O písrLa cs

(and arte do Capitão JÚlIü não se saiu tão bem
quando ü Conde de Bures e d Sr. Du Rcu

tomaram Sao Pauto- Desesperado dç medo,
líinçou-se fom da uidruie peln canhofiçira. ele

estandarte em maci, e foi dar em cheio nos

assaltantes que o fizeram cm pedaços. Nc^*e

meüríití siLiu verificou S43 um uükej cxlrsimJi

nãrin: o medo surpreendeu. ^iuTOU í :i i-il

ponto paralisou um fidalgo que este cniii

morto repent mamente. c sem o menor ferimeu

10. do bafirarrç ern que se achava, Semelhante

inconsciência furibunda apodera se por vezes

das rmdtidfres. Rrrt uni encontro du Cíermãni

cn 11 D enrn ox alemães duas frações impor

-

larHcs de suus iropas, postadas em pontos diie

rrnleSh fugiram apavorada^ ífíl direção lima

da outra e acíiharjim por vç chuçarem,

Qru o medo põe asas cm nossos pés como
no caso dos poria eslítndurtcs. ora n-n* prcgü

ao solo e nos imobiliza como Kcinuiccu com o

Imperador Tvéfilu. Batido cm uma Imtidliu

contra ós agurenos, ficou i3o esiupefaioc sran

sido que mio podia decidir se a fujqr "cm lo se

apavora O medo daquilo que lhe pode aju

dar 11 V V. assim pemaneceu aiéquc Mnimul.

uni de seus prtnetpitis uhefc.s. o oiuihIiii cr rim

paia açorda lo de um i-rono c lhe disse: "Sc- n fi*
1

»

mo seguirdes cu vos matarei, poís 6 melhor que

percais a vkla do que serdes prisioneiro e cor
nerdes p fisco de perder u impírio,*'

M princLpahntnte quando sub a sua in

fluência recobramos a coragem que ele nos li»

r li r :

4

conlra 0 que o dever c n honr;i determina
vam. que u medo revela sua ação. mais intcnsii.

Nu primeira bamlha séria que Ltveru.ni c

perderam ir, romartos Contra AnibaL sob ú

consulado ele SempmniOi um excreno de cerca

de dez mil infantes tomado de pavor debandou
u, nu sua covurdíu^ não desoubrifidu pur onde
pussur. jogou se contra q grosso do iflimkgo,

harico e Ião bem fez que depois de malar gran-

de número de cart agistews rompeu Jlies as filei

114 O Lcstjttki criititar ê LMinsigniulo em J, Mtüquil:i

de Carvalho ("Dkimwio Prálicnda Línfiun Nac^tv

nal"). (,N, dü r.)

1 1 s Tracu se do generu! romanii Júliu Cé>ar Gít-

mãnieíii f 15 a.C.- Lí d.C,). {N. do li.i

1

1

* Qulmp Cúrciü.

ras. r pagando uma Juga vergonhosa com os

meamos esforços que teriam de fazer para

alcançar uma vitória gEoriosa.

O medo é a coisa de que mais medo renho

ii ii mondo, hte uLirapassa. pdos incidente?:

agudos que provoca, qualquer outra espécie de

addeníc. Que ;íL = í^;io será mais penosa c juoti

flcãvd do que u dos amigos de Roinpeu. Leste

-

mu n lias em seu próprin navfn de honnvçl mas-

sacre? No entanto, o medo que lhes cauwu a

aproximação slas vçLas egípcias abafou nelfty

esse sentimento, a i:il ponto que se observou

terem pensado apenas ertl instar os marí-

n beire™ pnr;i que ã Ibíçu de fClROS lhes fruril i

lassem a fuga aié que, chegados Tvr eju rem

receios, tiveram o It^ef de meditar sobre a

perda soFrida c dar livre curso aos: 1amemos u

às lü^ricnas que P medo. mais forte do que a

dnr. parati.5ar&:
ll

o pavor expnlsa.eTtião üe meu

cortiçâo okI.í âabcdfi.ria
11 J ." Os que muito

m,>frcrarri em ril^iima :tçn(> guerreira, rielu

foram feridos e ainda trazem o ferimento a

semgrtir, m combuic podem ser no vnnume
levado^ togo cm seguida, mas, os que tiveram

fone medii do inimigo, ninguém furã sequer

que voltem a oLhà lo de frente. Os que LÊm mo
tivo para temer a perda de seus bens, o exího

i)u a servidão, vivem em constante ungúsíiii.

Não comctn. rietri bchcot. ficnii dormcfni

cnquiiiUiJi um idêmicas círcunstândüs^ os

pobres, o* hankJos. os wmi\ eontinuíim u

vivur, nuo ruro luo itlcgrementB como de co^lli

me. Quartra péssima aiormeiundas ]?elíis

fussjjíu.çôcs do míftlo, não se enforcaram, se

aJ'uKar>im ou se .giraram ciin prwipíd

dèpmmsirmdíi ser o medu irniii iinpqrmno.c

in suportável d» que a próprin morte f

O'- udmtlvui mn í*ntr,> upci dç medn,

que não provém de um erro du nosso raeiívei

n jo, mus Ocorre sem euusu upureiUe c pior voii

iadc dos deuses, l. povoü inteiros c exércitos

imeÍTO n uxperimcntíim. Dessa ordem foi o

qui; provocou ciri Cartogo ião prodÈgiiisii dcMl

lação. St> su ouviam grilos du pavor; os habí

tunies prccipitfivam se tora de suas casas,

comp a um £inal de uturmn e W ntaCuvam

muiuameme, c se feriam, c se maiaviim como
w inimigos houvessenn entrado na u idade. À
desordem c o tumuSUi imperavam. I

:
. a i^wi,

que si'i lindou quando, mediante prcues e síicri

Ócios, conseguiram acalmar a cólera dos deu
MS, ehamurn os gregos

"L
iL:rror psiflifu".

k 1 T
Llclíls NtsEí uüüü sitbL*dirrix iisiurur u íkjiIi

du ÚKi prudência rtilídiki'. ra^àu. (N. di> T.)
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Capítulo XIX

Somente depois da morte podemos julgar se tomos felizes

ou infelizes em vida

jLNunca íc dcvc perder dc vii La o ü.] L Lmo dia

do homem, nem declarar que alguém é leiU
unles de ví- lo murta c nedu/.ido a cinzas

" 1 n

ÜOrthcecffi a!í Criíinças a CS-üe rcípcitO a histó

riít do Rei Cnj^.t. Greso, feito prisioneiro por

Ciro, fora condenado â morte. Ao aproximar
sc a horn do suplício, pós-sc a grilar: “Solou,

Sókm /
1

Comunicada a exclamação a Ciro,

esle indagou de í-uíi dignificarão a Cíumo IJiü

explicou que pa ra sou dçKgfíiçSh ddc Crcso.
Ciro estava coíi firmando j vcrdatfc de certa

máxima que Sòlon lhe transmitira:
J,

n^ ho-

mens. quaisquer que scjrim ct?i fnVnFcs. drirtl qitr

üs cumule a sorte, não podem ustímcir-sc feft

*cS_ cn(|ti;tnLr> fl-Srt veem Chí^í O ‘«CU ultimo

lIl.c ,

; i$sú u

i

ti vnlüdcda in^iaoiLidadc da* cob

sa,s humanai que um pormenor hasta para

mudar inteira mente Nessa mestnn ordem de

idêiir. ÀgesiSniJ respondeu il nlgoém uue :iuh :i

va o rei da Pcrsia muito fcli*> porque, ião

jovem. já era senlmr de cão poderoso fislado:
hk

sem dúvida, ma.s Pr iam, n«i mesma idade, não

erci ínfcliü". Não m viram reis du MiáMdfilTiâ,

sueesMjrss de Alexandre, acabarem cm Romn
eyino marceneiros e cacrib&tfi' h tirnnos dn

Sicília como mestres csõO-la em Cunnto? !.

Rompeu, conquistador de metade do inundo e

chefe MipireifH kle üirum oKÚreiuu.. não panou

seus úHimos dneu ou :.eis loesc-, de vida oom a

humilhação de enviar suplicas aos inimrâveh
ui fie i ms lJli rei do Pgiio? No tempo de nossos

puis viu se morrer cativo cm Loehcs c. o que é

pior, .Jepcidi do dü/ nnos tU- duienç-hv. fiudovien

Si'orxa h décimo Duquk de Md rio qnc durnrue

Lanlcj Tempo ugiinra u lláJia. A mais Xx \ a das

rainhas, viúva do míitur rd da cnMaiidâílc, não

acaba, indiana e bárbara crueldade, du morrer

pda irtãú du ouri asco? Tais exemplos cmlem
aos milhares* imw iiN*íro cnmu icnnpnrrus e

Ccmpeàládcs se atuírem encamiçadamciiLe eun

cra os mais bdos c altos edifícios, há lambém,

ntw cütifi, cspinias jnvejoívos das grande/.as du

surrai ‘fiimlo ê verdade, que uma Wça sereia

Ovídio,

derruba as coisas humanas c nem dificuldade

esmaga aos pês o orgulho ítos fachos, e parle

as achas consulares" 1 1 y
. D ir- se-m que a spríe

aguarda por vc?.n^ ncisso úhimo Jíll afim du
nos 1'a^.er cnmprecnclur o pntlcr que põs^üi dc
derrubar cm uni insiiuitu o que custou Longos
unos pura edifienr. e asíim nos impelir a cxela

mar com Lubério: “Ah f u*4e dia ê um dia n

ma úi <.tos que cu deveria viver 1 5 ú .”

Dai atcilar sc com razao a máxima tão
jusiLL de Solou, Mas como ac traia de um filó

ííftfo Rítr^i n C|iial os favores e üs des-graças d:i

hoíív pulo comam nem como coisu 1'tflií nem
iiomn cuisu inícliíí,. põis de qÇICird gFnrlidc/.ii i:

poder cumi? Jtcklcmci mais ou irifinos sem
importância cm POSí^i vida, penso que sua
intenção suj.i. mais profunda c tenha querido
distír, com issi.ih que essa felíCSdadÈ de nossa
cxiilênüiri, ítupuiidvmc dw lííint|uElidndc e da
satisfação de um espirito roto. da resolução e
du ílnmcjt li dc uma ulma serena, não deve sçr

airibuida ao homem enpuaulo não representa
n último ato c sem dúvida o míds dtffcíl

du Comédia dc isuu vida

Quanto a tudo mai;, pçidcrrH?s dissimuJurL
luiícr cíuiio filôstiÉu.s IkJíi.s discursos dc forma
excç tente, conservar u nossa scren idade cm
Í[h:l- de «ddcntcs que nm .iOiljuin superficial

rsicnte, M:it na úllímu cena, a que se representa

erure nós c u mvnc, não há como fingir, é pre
cisu explicar lhe com precisão em linguagem
dum c mostrar o que hsi de Auléntjco c íxmi no
fundo de n.is mesenov: ^então a nççcs:>;dãdç

Lirranuii pfllavr.v. shieírsav cu ião uai a

músçara e fícu o homçm ,T11,
i b-Ls por que ci

esse momento devem relacionar se todo^ os

démats atos de missa vida. É o dia prjncipíti. o
dsã que valoriza todos os outros, ¥. ü dia. dU
mn escritor antigo, quí ]ulgnrú lOtln «I meu
passado. Deixo que a morte se pronuncie sobre

minhas açòcsí por ela sc verti su minhas pala
vrus saum dos lahios ou do coração. Quantos

lliJ
l-ucrécifi,

1 Macróbio.
*** Lueréuío
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deveram à morte íi repu tição de terem bem ou
maJ vivido? Cipíão, sugro de Pompeu, desfez,

em bem morrendo „ a opinião que até então ha-

viam Lido a seu respeito. Epaminondas. inda
gado acere 3 dc quem eíe mu is t&timava, sc a
Cb abrias, a. ífTcratís ou a sj mesmo, respon-

deu;
‘ l

Para que me pronuncie ê preciso primei

-

ramente ver como será nossa mor(e.“ Fm ver
d ade. quanto s ek T foru Lnju&to julj; 4- ío

Levar em conta sua morte, tio honrosa e cheia
dc grandeza. Deü^ fac o que quer. mas dc meu
Lempij Ercs pessoas das mais csccrãveis que
conheci, c. cuja vsda nlo fora senão um amon-
toado de abominações e infâmias,, tiveram
morte decente ç tat que ern nenhuma erreuns-

lãncia se pudiírjíL querer melhor, IJã fins gio

riosos. c. müsuin fehzcs. VL a morte intórrom
pef. íla tior da idade, a existência de aiguém
que tudo indicava estar a caminho de realizar

as mats admiráveis ambições; colbcu-o a

morte cm condições iaEs que a meu ver a pró-

pria realização de suas esperanças não o teria

elevado mais altu 13i . Morrendo ultrapassou

mais glnriosainente. do que sonhara a famae n

poder a que aspirava em vida. Quando se trata

de julgar a vida dos outros observo sempre
como lêrmirtou; quanto ã minha, esforço me
principal mente para que acabe bem, isto ç,

tranquila c silcncíosámenic.

1 ? 1 Prov avd men tc La BocE iç.

Capítulo XX

De como filosofar é aprender a morrer

Oi?: Cimo que filüiufár não é i>ulra coisa
senao prepara r-sc para st marte. Isso, talvez,

porqtaç q estudo e u contemplação li rim a

alma paru fora du aôs» separam na do corpo. o
que, em suma. se ass^nwl ha â rnortt e constitui
corno que um aprendizado ern vista dela. Ou
unik* ê porque de toda sabedoria e tnlel inércia
resulta final nnimc que aprendamos. a nãq ter

receio de m-nrrrr Em verdade, ou np-sísa niício

ralha ou sçu objetivo único deve ser a nossa
própria satisfação, e seu iraballio tender para
que vivamos bem* e com alegria, como reco

meodii i Sacada Escritura' í5
. Todo# as opi

n iões propõem que o prasicr è a meta da vida,
mus diferem no que cpneçrnç aos meios de
atingir o alvo. U sc asa Em nâo Fowíc, ut. rcpclt-

ríamos de imediato, pois quem daria ouvido a
alguém que apontasse nn pena e no sofrimento
os objetivos da existcnciu? A esse 'respeito, us
dissentes entre as: seitas filosófica* :;áo puro
palavrório: "detxemo.s. de lado e^s-us sufi te

ws"
1

2

*; em tais discussões oura mais obsli
naçào e picuinha 15 ü do que convém à ciência
tno rcspeitisvfJ. Mas cm qualquer pnpcl que m-

proponha desempenhar poe o homem um
pouco de si mesmo 1 a fi

.

1,3
I5cfcitastes, EH, 12,

1

2

4 Sêncca.
1 * h

Pccoierit; — jjgurncmaçãn maliçÉDSit e prnve-
camc. ÇN. do T.)
12i 0 tejíLu íjripinaJ ç obscuro. Michauu o ioiÈr-

preiatÊjnbèm ?^.m mnira darej.a. (N. doT )

Higítm o que disserem, na própria prãlica
da virtude o fim visado c $ volúpia. E agrada
nle repetir cü-na palavra que pronufletam
constrangidos, li sc .signifiea prazer supremo a
extremada satisfação melhor se deva bht I vir

tude dg que a qualquer outra eausa. pois a
volúpia, robusta e viril, ê a mais serítuiicmc
voluptuosa. E deveríamos chamada prazer,
denominação ma Eh fdi/. e mu is natural, du que
a do vigor que lhe damos. Quanto I volúpia de
ordem menos elevada, se acredítimi que mere
çíi igual nome que o mantenham, ma^ nào com
exclusividade. Mais do que a virtude rem da

Miconvmknccs tj^uh momento difíceis;
além de terem tua is ciernerah as sensações que
nos procura, e mais fluidas c fugidias, tem suas
V^Hias. seus jejuns- suas penas* seu suor e san
^iiu. PuEkõcs dc ioda Síjric inHuem nela c
redundu cln em tão pesndu HJieiedadc que equl
vale u uma peiiitutciu. f; erro nosso imaginar
que iaís incfu^venicntes a eatimulpm, c a condi-
mentam, ern nizâo dessa Içi da natureza que
afirma tudo se fortalecer ome o obãtáculu
CFiconirido; e erro ú Larubém pensar que, quan-
do se Trata de volúpia proveniente da virtude,
seandhnntcs dificijldades a acabrunham t a
tomam ausiera e inacessível.

Ao contráríG do que sc verifica com a voiú
pia* nu prfrtica da virtude t aja dificuldades eno-
brecem, requintam e realçam o prazer divino e
perfeito que ela nos procura, Rcm indigno de
«mi In ê por ecrio qu^rn pc^a o custo e u ren-
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d i mento dela; nãu lhe conhece as bdezas nem
o uso- Os que nos afirmam que, embora sua
posie wja agradável, penosa e laboriosa ê a
sua conquista* nâo nos estarão dizendo ser a
virtude coisa sempre desagradável? Mesmo
porque quem a terá jamais ãiingído ? üs mais
perfeitos liveram de se contentar com aspirar a

ela. dela se aproximar sem nunca ehq^r s

pofisuí-la. Enganam -sc porem os que assim
Talam, poiíi não hà prazer conhecido Cuja pro-
cura em si jã-nào constitua uma satisfação Ela
(tp-sc ao objetivo visado e contribui muito
Pr‘ra o resultado de q»ç participa csscncial-
mefi(ç. A Jelit: pdade e a bem-uventurajaça du
virtude ertdremihc as dependências c o.s cami-
nhos + desde o portão dc entrada até os muros
que lhe cercam oü domínios.
Um dos principais benefícios da virtude cslú

no dtsprczn que nos inspira pela morte, o que
nos permite viver em docc quieludc c Ta?, jíc

de&errolc agradavelmente e sem preocupações
JlüSsa existência. K, sein essas sentimento^,
toda volúpia i sem cncartío. Eis por que todos
ns. sistemas filosgJleus concordam misse ponto
c pura dc convergem. Embora Todos sc ciucn-
dam igual mente cm nos recomendar rr des-
prezo á dor. ã pobreza c úutros acidcnlc* a que
esta sujeitã a vida humana, nem todos o fazem
com igual cuidado, ou poíquc tais acidentes
nào nos atingem rorçosamonte (em sua m aio-
í(ü os homens vivem sua vida sem sofrer com a
pobreza, c alguns, como ü músico Xcnátib 1 * T

que morreu com cento e seis anos. vivem em
per Testa saúde* sem conhecer ncru u dor shcjp lí

doença), gu porque na pior das hipíiteses,

pode a morte, quando qui sermos* por fim aos
nossos males, f; da própria é inevitável:

“Marchamos lodos para a moric: posso desti
no MÊtia-se na urna funerária; um pouco mais
cedo, um pouco mais tarde, o nome de cada
um dali sairá e a bítrea fatal no» levará a todos
as) eterno cxíJin

1

Porianço, se a receamos,
ternos nela um motivo permaflente de íorrnen
ms e :iíi daremos como em paJ*; inimigo a deitar
ds olhoh para iodos cs lados:

hbda é sempre
urntL ameaça, como o rochedo de Tãmalo" 15 *,

Nossos tribunais ordenam muitas vezes sc
exectne o criminosa no próprio local do crime,
Condyy.im no durame o trujeio, -entre belas
residências tt dèem-lhc as melhores refeições:
os mais deliciosos acepipes não poderão acari-
ciar-lhe o paladar, nem o canto dos pássaros,
flCm os acorde? da lira lhe devolverão o
sono 1 ^ ®

. Pensais que nerú sensível a nossos çui-

£.

t|i

fjlijsnfü que MoHtíuEíne qualifica como músí-

l£a Horágk
1ÍH Cícero.
13-0 Horãcio.

dados e que o fim último de sua viagem, sem
pre em mente, não lhe alterará ç ’ ornara insos-
so qualquer possível prazer? “Jnquleta-St Com
o caimnho, conta os dias. mede a vida pela
extensau da estrada, sem cessar atormentado
pela idéia do supLício que o espera " , rj

A meta 1 22 du ] tossa cxtslcncia é a morte; é
esie o nosso objetivo fatal, Se nok apavora,
como poderemobi dar um p^jcso ã frente 5íem
lÜ*ncí

4

- O remédio do homem vulgur consiste
cm nâc pensar na morte, quanta estupidez
será precisa para uma tal cegueira? Por que
não coloca o freio no rabo do asno, desde que
meteu na cabeça andar de cosias? Não há
como estranhai caía, LlLo amiúde na armadilha.
As pessoas sc apavoram simplesmente com Ihu

ouvir g nome: u nutfk \ t pcr&Sgnam-se aimo
se ouvissem falar no diabo. H como ela é men
cíonnda, nos testamentos, só resolvem fazer 0
;cu quando m condenou o médico- E Dcu>
sabe cm que estado dc ospiHlo sc cnconlram
ÉiUáo, Sob o Impacto da dor c do p^ivor.

Cnmo esla pabvra ressoava dümasiado
forte a seus ouvidos, e lhes. pnreeia de mau
augúrio, Unham os romanos se habtluudo ü

adovãda ou u empregar pçríl rasei, Em ver de
dizer: morreu* di/.inm: parou de viver, viveu:
bastava lltus que falcsMí cm vida. Nú,s lhes,

tomamos de empréstimo es-scs cufíani^mos e
dizemos: Mestre João sc foi

Se porventura se aplica o ditado "a palavra
è de prata", como nasci entre onze horas e
meío-din og último dia de feverdrode 15^ c

começamos o uno cm janeiro ía>
, como âCón

lèüc agora, \\w cxatamtnie quinze dias que
eoiTipleici meus trinta c nove anos. Posso pens
esperar viver ainda ral período; c atormentar-
me meditando vohre Lrto lonjíinquti cvcniuali
dade* lora íoucuru. Más jovens e velhos so váo
da vida cru ccmdiçueK idêntica*. Partem ‘iodos
«»mo se acabassem dc chggar. sem contar qut
não hà homem tão decrépito ou vc | ho ou
alquebrado que núo alimente n esperança da
longevidade dc Matuíialém* c não lenha ainda
vinte ano* de vida diante dc si. Direi maia;
quem, pobre louco, lixou a duração de tua
existência? Acreditas no que distem os médico*,

131 Cláudio
ll '

J Fm outra trecho Montaignt diz fim Ibuut) c
njk> meta (butá (N. do T.)
1331

Lucrécio.

Fcu
, Uw laiEtn

’L

“fu. it
1

foi - Fulano, que bç foi—
aíndfl st diz l

Teu un içr' «m froncts, rtíaâ
fleni então uaduzído por “TaJctido TuLunu

11

- Qümic,
a rriailri: Jcao C D apílido que se dava oiitrüt‘3

peiíajit£s
1 Sábios oü doutores. (N. do T.)

1 1

3

bm França o ano rcvr vários imcáos. Fes Ca

r

h>S IX quem fixou em ÍJé5 a daia Uv começn do
anu çm Janeiro.
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sem atentar para ti que se verifica em tonto de

ti, ê Mm juij»aí pela experiência. Pelo andar

das coisas, há muito já não viveis senão por
excepcionai favor, lá uJli apassaste a duração

habituai da vr'a. Pode* comprová-lo contando

quantos eo [rc os teus conhecidos morreram
antes dessa idade, em bem maior numero do
que os que a alcançaram- Anota o* nomes dos

que. pelo brilho dc sua existência, adquiriram

certa fama; apaslo encontrar entre cl cs, mortos
antes dos trinta e cinco, muitos mais do que
depois.

0 razoável. c o piedoso está em 1 ornar como
CXürnplo ü liüiriílfl idade de Jcí.ut: ura, sua Cxi:-.

lene ia terrena findou se aos trinta é lr^ anos.

Q maior iicmsm do mundo, homem t nao
Deus, Alexandre, morreu também cotn essa

idade.
Quantas maneiras diversas itm a morte de

nos surpreender? "'O homem nunca pede che

gar u prever todos os pcrijwís que o ameaçam a

eadíi instante
11V Del* o de lado as doenças,

as febres, as pLeurisias. Quem poderia ima^i

nar que um duque de Rrclanhn fosse morrer

su Tocado pcl-u multidão COftlO aconteceu ei um
tldcs. quando cfa entrada cm Lião do Papa
Clemente, meu cornpalrinEa? Não vimns um
do* riosioK reis morrer cm folguedo? lí não
faleceu outro, :scu Etntepa&sudo, da queda de

um porco que montava? Ésquílo* advertido de

qoe morayk da, queda dc uma casa, çmbõft
dormisse cm um campo de t/igo, íbi esmagado

por uma tartaruga caída das parras dc uní a

águin. Houve quem sucumbiu* cm eo n*
qüciicia dc uma semente de uvu ungolidEi;

outro, imperador, morreu dc uma actirihaduru

feita com o pente; Kmiliq Lépido cm viriudcde

liana topada na poria dc .-uj;i casa; Aulldio por

ter batido tom Et Cuheça no ha tente da entrada

du s«1a do Conselho. Li entre as coxas das
mu Eli erc-4 s o pretor Camélia Galo. TigeljJio,

comandante da guarda de Roma, Ludovíco,

II lho dç Gui dc Gonzaga. Marquês de Man
um, c, o que é péssimo exemplo, Spemsipo. filó

sofo platônico. E «té um p«p« dc nosso tempo.

G pobre Beblus, qut ere juiz, no [lJLjj o jul

gamento dc ecria causa. morreu subitamente;

chegara u sua hora, O médico Caio Julius, ao
írtitar dos nlhns cte um enfermo, teve os wiu-.

próprios fechados para sempre, I
7
.. parit rrmiu-

rjir-mt u ériurvicrBçuu: um dos meus irmãos;.

Capitão Sasnt Martin, dc vinte c quatro anos e

que já dera provas sobejas de seu valor, fm
atingido por uma bola togo abaixo da orelha

direita quando jogava peta, Nem vestígio nem
eontusào, n âo * sentou sequer, não inter-

rompeu o jogo, c no entanto cinco ou seis

líé Horáciu.

horas depois, ei lo atacado de apoplexia causa
da pelo golpe recebido.

Tais exemplos são tão frequentes, repetem-

se Lao comumentc diante dc nossos olhos, que
nlo parta: possível evitar st oriente nosso pen-

samento para a morte, nem negar que a cada

instante nos ameace ela. Que importa o que
poisa acontecer, direis, sc não nos preocu

pamos com isso? E Lambem meu parecer, c se

houvesse meio de escapar ao golpe, ainda que
Joíiíe sub uma peie de vitela- não «criu homem
se não o empregasse, pois a mim me basta

vi ver sossegado e pondo um prática tudo o que

para Lao Lo venha a contribuir, embora pouco
glorioso ou exemplar; "prcJIro passar por

louco, ou impertinente, m meu erro me agradu

ou não o pcreeho. a ser sábio e sofrer" 1 3 7
. F.

loucura, porém, querer furtar se assim a essa

idéia. Vai f*;, voíLa se, corre se, dança se: ne

nhuma noticia da morte, que beleza! Mas
quando cia nos cai cm cima, ou em cima dc

nossas mulhereSi nossos 111 h os, nossos amidos,

que os surpreenda ou não, quantos tormentos,

pratos, imprecações, desespero! Vistes alguém

mais humilhado, transtornado, confundido? H
preciso pídouupiif-st; com da dc antemão. Puis

essa irai riu animal, «inda q«e pudesse alojar

Sc na mente dc um homem mCehpcnlc. 0 que
úcho intdrnmcnlc impossível, nos faz pagar

caro demais ,íua mercadoria 1 J&
. Se a morte

los se um inimigo suscetível de su evitar, acon

sdhuria a*ir diante dela õomo um covarde

dinntc du perigo; mtts. cm não sendo ííso ver

dEide, e «Ungindo du m falívelmente os fugiti-

vos. poltrões ou valentes, "per.segue o homem
em sua fuga c não poupa nem mesmo a límida

j uvén l u de que cen c a escap nr- 1 ne" 1

3

*
l õomo

nenhuma couraça no^ protege çcsntra da,

"cobri vos dc ferro c dc bronze, u morte vles

«tingirá sob a armadura" 1 * 0
,
«prendamos «

espern la de pé firme e a lutstr. para começar a

despnjã-lu dH vantagem maior dc que dispeie

contra nós. tomemos por caminho inverso ao

liabíLud. Tir^nioü ddu o que tem de cslranliu;

pratiquemo-la, hãbtluemo-nos a ela, n«0 pefi-

sÇím>s cm uutru coísu; tenÉiainüdá a Lüdü tns-

LEmte prcscEiLtí em nosso pensamento e sí)b

tudas as suas formas. Au iro peço de um eu va-

lo, à quüdíL dc uma telha, « menor picada dc
«hlntüe, digamos: se fosse a morte 1 e eifdree
mo nos em reagir õumru « «preensão que um«
lai reflexão pude provocar. Em meio ãs fcsiase

aos diucrtáneruos, lembremo-nos sem cessar

de que somos mortais e nau nos entreguemos
tão iníeiramence ao prazer que não nos sobre

137 Hwácio,
130 S a ík n téc— no caso, suas ilusões. (K do T.

)

1 3 J
! turácio-

1 Id.
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tempo para recordar que de mil maneirai
nos&a alegria pode auftbar na morie* nem em
quanLüjj circunstâncias ela sobrevém inopína-
dainenic. É o que faziam os egípcios quando
etn seus f-est ivais. c vo lados aos prazeres da
mesa, mandavam trazer um esqueleto humano
para rememorar aos convivas a fragilidade, de
sua vida: "Pensa que cadadjaé teu úhm-uníia.

e aceitaras com gratidão aquele quç não mais
esperavas 1

4

VT

Não sabemos onde n morte nos aguarda*
esparemoía em toda parte. Medi Lar sobre a
morte é medi Lar sobre a liberdades quem
aprendeu a morrer, desaprendeu de servir- ne
rihum mal atingirá quem na exiiitêrtcia com-
preendeu que u, privação dn vida nãn c um
mak saber morrer nos cxiinc de ioda ‘sujeição o

uoiisi regimento. Paulo Cmílk), ao ir receber

as honras do iriunló, respondia so mensageiro
enviado por esse inftli/ rei da Maccdoma. ^eu

prisioneiro, o fim de ^uplic.irdhc que não o
incluísse cm seu séquito:

uQuc o solicite a .vi

próprio.

"

Em verdade, sem certa anuência da nalure/u
ê diltciE qué arte c a indústria progrtdhm n.is

obra* que produ^m. Pu não sou meTan eólico,

sou sonhador. Não hà nada que minha imrjgi

nação vasculhe mais do que a tdcia da morte, e

isso desde sempre, mesmo rm período de
minha viJél em que mais ine dediquei aos pra
/eres: "eslava entãu na llor dn idade" 1

Entre scnfiorns t festas, imaginavam que
andasse preocupado a remoer algum ciúme ou
a espera inquieta de qualquer acontecimento,
enquanto, na roa lidada, meu pêbsamcnto sc

orienijivu para não :-«ci quem quo.dias antes, eh?

üair dc festa semelhante, uru regue ao ócio, ao
amar u ús doces rcoofdaçòcs, fora tomado de
febre e morrera. E considerava que coisa anâ
logtí me aguardava dc íitnlnia: ''Hm breve o
tempo prtHiíMiEtf jã niiu íh?píí ê não pud-UJ^-iiH»'.

lemhrá lo
1 *V’ h! não me franzia a Tronic, mais

dt> que outro qualquer, ussç pensamento.
P imposiivd que a principio essa idéia

nãíí nos cause ponosá impressão Mus vot

[anda a ulu. encarando u de lodos os angulu^
nos poucos acabamos por ima acostumarmos a

clu. De (Nulrtj modo teria cu andado commu ci-

mente agitado e amedrontado, pení ninguém
mais du que eu jamais desconfiou oleieo dn
vida ç conçciu ittúHOs cum u sua duraçàú-,

Minha ^aúde, uic agora Çxcdçnbc, apenas pe;

turbada por pequenas indisposições, não mc
d 3 maiores esperanças de grande longevidade,

«imo tampouco as dt tenças me fazem temer

141
íEorácio.

142 C aluiu.
l4a LuCrecio.

um ftm prematuro. A cads Instante cenho a
impressão de haver chegado minha última
hora, t repito sem cessar: o que devera ocorrer
fatal mente um dia pode acontecer hoje. Efeti

v amente, os acasos e perigos a rçue estamos
expostos pouco ou nada nos aprorimam do
fim. E se pensarmos cm quantos aciderues

podem ameaçar -nos. alem dos que irn agiria-

mos iminentes, deveremos reconhecer que no
mar como no lar, na guerra como nr* retiro, o

morte sempre :-.ç encontra perlo dc mós:

"Nenhum homem t mais frágil do que outro,

nenhum tem assegurado o dia. seguinte 1 4V
Para lazer o que me cumpre fazef antes de

morrer, todo tempo mc purecc curto* funda-que
sc irate de trabalho dc uma hora. Alguém,
folheando meu caderno dc nulas, revelou algo
que eu desejava se ftwfise depois dc minha
morte; disse a e$$ii pessoa a verdade, isto é,

que ao registrar éssa no La me encontrava u

uma légua apenas dc cu&ú, mas mc apressara
um cscrcvc la porque não estava certo de não
morrer ante^ de entrar. A chegada da mqrle
nio mu surpreenderá' acho -me sçrnprç T c quan-
to pokHO, prepariidn- pnru essa ocorrência, pia
sc iriisiurtL sem cess.tr a meu pci^amemo. ncíc

sc grava. Na medida do põfisível nndemos sem-
pre de faotttH e pronios para p,inir c, cm parti-

cular. nao tenhamos negócios a i^tur -ierino

Côjti nós mesmos: “por que. em tão curla vida.
fruer Ur) los projeto*? 1 * v * Suficiente imbiího
teremos tom çswü noivos ntgócio.s próprias

,

par;i que nos embaracemos cum outros. Mais
do que da morte queixam se uns dc que venha
interromper uma bdavUúria; lamentam w uit

ircisdc não terem podido casm- « filha unte,s ou
educarem us uriança&t um lastima ddxEiF ít

mulhfir, outro o filho, entes h que mais st? ripe

pvam. Quanto a mim. graças a Deus. c-stou

em estado dc desaparecer quando Lhe aproa
ver, sçm i

I

íC ii-1

1

Lí i e I TL ktLududc iiunilo tSa própriu
vida. Estou cm regru úom tudo c como que jâ
disse adeus a todo*, salvo a mim mesmo.
Nunca homem sc apresemOu mais bem prup.i

rído pnrn dfeixar u vida n« momento neeuv
Mirtci ç ríçm a menor dissimulação. Ninguém mc

desprerdçu melhor c mais com piem mente du
vida do que uu. As mortes mais integrais são
us mais deriveis 1 4 s

, "Ob desgraça dizem
uíía . wro só dij ocfiiíítti h^ííia par:i ertvcuu
nar indas ua alegrias da vida 1 4 J

l

¥t‘

Não termi

1 ' * Sêrtetü.
1 * lj

HorácJü,
1 É 11 No texto

H
Jés pJus merLcs msvrhj”, istü é, aj,

niflrLEüi. cm que tudo m-orre ao tftesmo tempu cm
Qposiciu às marres em que o indivídua te extingue

^raduaNente, a!ravés de sucessivas pírdus dc faca!

díides. (N. du T.j
1 * *

Lucréein.
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nareí nunca a minha obra lamenta q arqui-

teto - % deixarei pois imperfeiios esses
soberbos baluartes* 4li.“ Nada se empreenda
puis. em vi «ta dc tão remota conclu&ãü. pelo
maiOü não se o com a apaixonada inten-

ção de chegar ao fim. Ná&cçmos para agir:

“quero que a morte me surpreenda cm pleno
trabalho"

11 4ft
,

Vamos agir portanto e prolongemos os tra-

balhos da existência quanto pudermos, e que m

morte utís encontre a plantar as nossas couves,
ma:. indiferentes à sua diçgnda e mais ainda
irrntc as nossas hortas inacabadas 1 &B

. Conheçp
alguém que. na hora extrema, lastimava inces-

samementt lhe Tosse cortar a morte, no décimo
quiri to OU HO décimo ses(o de nossos rui a, o fio

de uma história andamento. “Não pensem
que a morte nos rouba a saudade das etnsa^

rrtais queridas 1 D '.**

Devemos desfazeMios dessas preocupações
vulgares c nocivas. Sc $c construíram cemiié-

rlos perto das igrejas e nos lugares mais
Trcqucntadus da ctdade, foL diz Liciirgo. para
acostumar a plebe, as mulheres c as crianças a
n ao se assustarem a V ir-ta dc um Jfiortu u u fim

de quv 0 Continuo espetáculo dc ossadas, tú

mulos, ptimpa^ furtei árias, advirta lodõi> do
que os c,íperai "Hraouirora coítume alegrar o*

rçstjns cónl execuções e eom combates dc
gladiadores; esres caíam amiúde entre as laças

e inundavam dc sangue as mesas do brinque
re

1 r
O* egípcios cm stuív festins faliam apresen-

tar ;\vx convivas uma smEigem da morte, qnc
lhes gritava:

h

'behc. goza, pois serás ilASiiB dc
pois de morto

1
". Também $e tomou cm mim

urn hábito nao somente ter sempre presente u

idéia da mo? te eu [tio também falar dda
eoiisiàmumcnte, E nada me interessa mais do
quç indapar dn morte da* pessoas; que disse

rnm. que atínnie assumiram? Nas historias que
leio, o> trechos referentes á morte sãu us que
mais mc prendem a Atenção. Ve se isso pdn
«colha dos meus exemplos c pela afeição par-

ticular que revelo pdo assunta Sc fosse escri-

tor, itnotarifl as manes que mais me impressio-
naram e :is eojneriLuriu, pois quem ensinasse l*s

homjeat-aunoJEfer OS ensinaria a, viver. Drcc+ír

cus escreveu um livro çom esse titulo, porém
diferente e menus útil em seu objetivo.

Dirão que cm sua rtnl idade a morte ultra-

passa a nossa concepção; por mais que nns
preparemos para enfrentá-la* quando -ela d se

gar estaremos nu mesmo pontQ+ Deixai os

14fi
Virgílio.

1 ** Qvidtú.
1 h ° Írnparfaií— nau feito, nâo terminado.
1 31 Luerêêiü.
1 s -i

Silius Itãlicu.

falar, Sem dúvida uma tal preparação com-
porta grandes vantagens, pois será pouco
caminhar ao seu encontro sem apreensões? Má
mais: a própria natureza nos ajuda na ocor-
rência e nos dá a coragem que poderia fal tur-

nos. Sc nossa mnrie é súbita e violenta, não
temos tempo dc receà la: se não. na medida em
que a enfermidade nos domina, diminui natu-
ral mente o nosso apego k vida. Custa mt-

muito mais aceitar a ideia dc morrer quando
gozo saúde do que quando estou com Tebre.

Quando não me sinto bem, as alegrias da vida

me parecem menos valiosas, tanto mais quanto
nm estou cm condições; de usufrui -la &, a morte
sc m.c afigura menm temível, Distío couclüu
que quanto mais me desprender da vicia c me
aproximar da morte, tanto rnais Fácil mente mc
conformarei com a passagem de uma para
outra. Como diz César, c como o verifiquei cm
mais de uma circunstância, as cuisas produ-
zem maiores efeitos de longe que dc perlo.

Assim c que me atormentam mais as doimças
se estou bem de saúde do que &e :is enfrento. A
alegria, o prazer c a força induzem -mc a ujna
ampliação desproporcional do estado contra
rio c os rneõmodos da enfermidade cu os CoiV
CdH? mais pesados do que os sinio renlmcnlc
quando ttdOõçOi E espero que o mesmo ac dc
qtLÉULU à nuírte.

As flutuações u quç sc sujeita a no^si saúde.

0 enfraquecimento gradual que sofremos. $ão
meios que a natureza emprega para riíKsimu-

lar-nõs % DpTOKi mação dc nosso fim c de nossrt

decrepitude. Que reata a um ancião do vigtfr de
su.l juventude c do passado? “Ah, como
sobra pouco vcthO-S

1 &J
.

>
“ Césur. a quem

um soldado, alquebrado e decrèpisn. viera

pedir cm plena rua auEorjzaç^n parn se maiiír.

respondeu rindo: ^Pcnsaü crtião que Jsirtdu

estás vivo?"
Creio que não seríamos capaze^dc suportar

unia tal mudança re a c\u ehcgâsiscírios repenti

jiumentt.% Mas cm nt>i conduzindo pel-t mao,
devagar, quaío ííiscn^ívclmentc, a natureza rm$
famílioriza enm tsaa miserável condição. Dc
tal modo que a mocidade se extingue em nós

sem que lhe percebamos o fun* cm verdade
mais pcTUíüLt do que o dc nosso ser ttUíifo ao
ter de deixar uma vida de achaques. qu:indo

morremos de velhioe. O salto que nos cabc dar

pjua passar de uma existência inLscrãvçI ao fim

dda nàti c tào scnstveE quanta o que separa

umu vida tranqúda e florescente de uma vida

difícil È dolorosa. O corpo curvado tem menos
Torça para carregar um fardo; o mesmo ocorre

com a alma, quç é preciso ibrtolecer e por em
condição de resistir ã opressão causada pcEo

1 5:1 Pseudo Üalíí
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medo da niüiTü. Canio ê impossiveE qut encon
Lrc a calma sob o pEso desse temor, se o pudes-

se dominar intciramcnie — u que esiã acima
das forças humanas estaria a alma assegu-

rada CO-íttra a inquiciaçãtt. a arís-iedade, u modo
c i.iído o que tkhs aflige; “nem o rosto crud dc

um Lirano. nem a tempestade furibunda que

revolve o Adriático, nada lhe pode abalar o
ânimo; nada, nem Júpiter lançando seus

raios
1 ’ 7 Si

, A alma lomar-se-ia então senhora

de suas paixões c di seus mais ardenles dese

jos: nada a atingiu a, nem a indigência, nem a

vergonha, nenhuma adversidade, Esforcem o-

nos pois por conseguir eS.sa v uni agem. Plisso

consiste a verdadeira e soberana liberdade, a

que aos permite desafiar a violência e a injusti-

ça, desprezar a prisão e os ferros escraviia-

dóres: “Sobrecarregar tc-ei os pése as mão.sde
cadeias, e entregar- te-ea ao mais cruel dos
carec.rciroH-. Um Dem* mc liberi raxá quando
cu o quiser — cise Deus. penso cu. c a morte,

a morte. termo tlc iodai as coisas
1 *V

Nossa religião õ) tevê aJitcrcc humano
mm sólido quê o do desprezo â vida, E nâo c

somente a voz da razão que a isso nos conduz,

pois pór l| u£ Lemeríamos perder uítih coisa que.

uma vez perdida já não podemos lamentar? E
CítmiT ii morte tios ameaça sem cessar sob vá

rios aspectos, nao será mais dfiaagrâdávd

íttarmos a reíei los iodos, dc antemão* do que
nos resignarmos uma vez por iodas, diante

dela? Por que st preocupar com sua vinda, sê ê

mevcuivtl? Dizia alguém a Sócrates: "os trinta

tiranos condenaram cc à morte", Ao que o filó

sofo respondeu: ''Eles já o foram pela na Lure-

ia." Que lulíev nos afligirmos no momento cm
que nos vamos ver lavres dc nossos males!
Nossa vinda ao mundo foi para nós a vinda dc

todas as coisas: nossa morte üerá a morte dc

tudo. Lastimar não mais viver dentro dc cem
nnos á tâo absurdo quanto lamentar não ier

rmscido um século antes. A morte c origem dc

outra vida. Naseemos enlrc lúgrimiiH. c muito
nos custou entrar nu vida atual; passando para

uma nova vida despojanio nos do que fomos

na precedente, Nao pode scr grave uma coisa

que acontece uma só vez; será razoável recear

çom tanta antecedência acidente de ião curta

duração? Em relação à morle, viver pouco ou
muito é a mesma coisa, pois nada é longo ou

curto quando deixa de existir. Diz Aristóteles

que há no rio Hípams insetos que vi vem
somente um dia: os que morrem ás oito da
manhã morrem jovens c os que morrem ás

cinco da tarde morrem de decrepitude. Quem
não acharia djvcrlido qui: tão insignific&mç

1 *+ Horáeio.
1 a 6 \±

diferença em existências too elénicra^ baniaSic

paru tacha-las de feijões? Semelhante aprecia-

ção acerta da duração da vida hum anu não é

menos ridícula sc a comparamos com a eterni-

dade, ou simplesmente com a duração das

montanhas, dos rios, das estrelas, das árvores e

até de certos animais.
A natureza nos ensina; saís deste mundo

como nele enírasfes. Passastes da morte ã vida

sem que fosse por efeito dc vossa vontade e

sem temores: tratai de vos conduzirdes de
igual maneira ao passardes da vida à morte;

vossa morte entra na própria organização do
universo: è um- fato que tem seu lugar aççjna-

3 ado nn decurso dos sèeuSosr ‘'Os. mortais se
emprestam mutuamente a vida. . . c a tocha
que se Trunsmile de mão em mau aas corridas

sagradas 1 5 */ Mudurci paru vós esse bdu
entrosamento das coisas? Morrer c a própria

condição dc vossa criação; a morte é parte

integrante dc vós mcmuis. A existência dc que
gozais participa da viria c da morte a um
tcinpu; de»ck o dia dc vomo nascimento ca mi
nhai-> concom iían temen Le na vida e para d

morte:
,L

a primeira hora dc Vossa vida e uma
hora a menos que tereis para viver

"
1 5 7 —

“nascer c começar u morrer; q ultimo instame
dc vida ó cíjnsEjqúcncin do primeiro

"
1 i6

. O
lênnpo que viveis. vò,s o roubais ã vida c a rc:-:

triqiçris proporoioitãlmentc. Vossa vida tcin

como eleito conduzir vos ã morte, E enquanto
v i vc I*i tst ais coiisraniemcnte M>b & ameaça de

morte, c
M

mortos, ja não viveis mai^* ou, se

mim preferia n morte sticcdc à vida. logo
durante a vida estais moribundos; ü a mürte
atinge muito mm dura mente c essencial mente
0 moribundo do que 0 morto, Se soube^ti^

usar a vida e goza la quanto pudesse*, ide voa

ç vos declarei» satisfeitos: “porque não *íiií' do
banquete da vida como um conviva sacia-

do ?
1 iS " Se não a soubeste® uíar. sccls vos foi

inútil, qyç voí Émp^rtn pcrdc-la? E se cia oonri

auaüHo em que a empregarieis?
+,

l
Jarn que pro

longar diaí dç que não .sfibcrú lirar melhor
proveito do que no passado? lü4í " A vida cm si

nao ó um betn nern mu mal. Torna- st bem ou
mít] segundo 0 que dela fazeis, E ye vivesres
um dm jã vi&tcs Lu do, pois urn diá é igual a

todos os outros, Uma è a luz
t
uma è a noite,

iissc soJ, essa lua, essas estrelas, em suft dispo-
sição, ião os mesmos que apreciaram vossos
amcpa&Síido.-n e que conJieCírão vossos descen-
dentes. “Vosso? sobrinhos não verão nada
mais do que viram scuií pais 1 D

1

.

Tr
E cm uJüjrid

Va '• Lucrêclo.
1 6 r

Sencca.
1

Maníliq
1 bí

Lucrécio.
1 k.
IH ’ Mfinílio.
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pode se dizer que s totalidade dos atos

diversos que comporta a comédia a que vos
convidei cumpre-se rm decurso do um aíiu,

cujas quatro estações. su ti observastes, abar
cam a infànoia* a adolescência., a idade viril e a
vdhirc do mundo. Essa marcha é constante;
nfiu a modifico nunca e sem cessar ela ie repe
te. e âíy&im será cternamenle: “Íj iramos sempre
cm iorno do mesmo drcuio” 1 52 - “o ano reco

ma nem descontinuai a estrada percorri
da

1 ’
1 Não está cm meus projetos inovar

pura vós a ordem das coisas: "não posso nada
imggiw, nada irtVentnr de novo para vos
agradar; ê. e ierá sempre, a repetição das rrses

maJicçnaEy" 1 ç J Dai yísskc Itqtar a uülrOx como
outrus vos deram p seu, A igualdade ê u pri-

meira condição da equidade. Quem se liá de
qu Cisar de uma medida que atinge a todos?
Podeis prolongar vossa vida* o que quer que
1 aça is não diminuirá em nada o tempo que Len

des para serdes mortos. Por mais comprida
que seja. vossa VÍdn nno Será nada. é esme estu-

do que Fhç sucederá c que pareceis í:tnto

temer — terá a mtüirnsi duração que tíc houve

s

seis morrido no bcfçOr "Vivei quarUos siculos
quiserdes, nem pOr isão será menos «leriUL Jl

morte 1

4

Nesse estado cm que vos porei não lereis

motivo paru dc^contentimemo: “Ignorais que
não vos sobrevirá um outro vúa mesmo* o
qual:, v ívd , vos pos-sa chorar como mono e

(üumer stibre o vosso cadáver !
1 u tí " F essa vida

EjNk' lanio IjirnenUU-1

! perder não mais n deseja
reis: "NAti teremos mais com qut no* inquiu

tüFino* nem com nós mesmo*, nem com a

vida . nenhuma saudade teremos dn esistên

cia
1 * v ." “A morte c menos remível do que

ri:.it la, se á que átfíuma eoisa mento: que nada é

possível 1 fl!V" Mor Lo üü vivu* vós. nào lhe cmjíi

pais; vivo, porque wk; morto, porque nau sois

mais. I*nr outro lado ninguém morre antes da
hora. Ü tempo que perdei* não vos pertence
mais elo que o que precedeu vü&ío nascimento *

c nno vos íntcrcí-su; "Cun siderai em verdade
que os hcculo'. inumeráveis,. já pjKomdPiq são

para vós como se náo tivessem .sido
1

Qualquer que seja a duração de vossa vida.
ela e cnrnpJcln. Sua utilidade não reside na
duração e shn no emprego que lhe dais. Há
quem viveu muito e nào viveu. M edita t sobre
isso enquanto podeis fazer, pois depende de
vés, t-‘ um* do número de anos, terdes vivido

hrdsttmte. Imagináveis emão nunca chegardes;

ao pomo para o quul vos dirigíeis? Haverá

1 üi Luçrcdo,
111

' Virgílio*

1 fl q Lucrécio.
1 G b

|d

caminho que não tenha fim? C .se o fato de ter

companheiros vos pude consolar, pensai que o
mundo inteiro segue caminho idêntico:

uAs
raças futuray vu& seguirão pH.Tr sua vez 1 ?ü ."

Tudo obedece ao mesmo impulso a que obc-
decei-j. Haverá algo que não envelheça como
vóy envelheceis? Milhares de homerts* milhares
du animais, milhares de outras criaturas mor-
rem no intimo instante, em que morreis: “nan
há um? sò noite, nem um sú d ta cm que não se
ouçam, misturados aos vagidos dos recém-nas-
cidos. os gritos de dor em tomo d esqui
fes

?
’ 1TT
Por que jrniar recuar se não vos é permitido

voltar atrás? Viites m^ig de um indivíduo quu
se satisfez Dom morrer, fugindo assim a gran-

des mtscrias; já deparastes com alguém que se

achou prcjudicadn? M não será tolice condenar
uma coisa qm: pw} conheceis nem pessuaJ-
mente nerti através dc Outrõ? Por que vos quei

xardüs de mim e du destino? Nós vos estar

e

trios prejudicando? Cabe-vos gtfvernai iioí ou,

au contrário, dependeis de nós? For mnh
moço que sejais, vossa vida chegou ao fim: um
bomem ik pequena estatura é tao eOmpletQi
qurmio oiJÉ.rí,i muilu grande. Nem a estatura do
homem, nuiii sua cxistcnuiá têm medidas
ddürtpin adas.

OLíLíxin rcCusdu a imortalidade quando
Saturno, seu pai, deus do tempo t da mortal i-

dadí* Ibc revelou as condtçóes ddtt Imaginai a
qiic ptjrjto uma, vida eam ftm fora menos Lote
rávct c mais penosa para o rmiiem do que q

que lhe fui dada. Sc náu tivêsseh u morte, vós
me amaldiçoarieis san eessar j>nr vos haver
privado dela. Foi propositadamcnlc que a ela
juntei alguma amur^urn, a fim de impedir que
jkme a comodidade dc seu uso não a buscáreis
eom excessiva avidez. Faru vos trazer .i essa
moderação que solidio dc vós, de nàt? abreviar

a vida c não Leniar esquivar a morte, tempere t-

:k pelttN tensaçôíífi. mfti*. ou menos siiavçs, rnain

ou menos duras que vos pode-rti ouiorpar. Fnsj
mú it Tales, o primeiro emr^ vussqs sábios 1 7?

.

que viver c murrer suo igualmentê ãndfcymes:
n qn^ li impeliu :l responder luulto sabitimcnte

& alguém que lhe perguntava por que então
nlo matava: porque é indiferente. À águ^L, ^

term, o lógo, tudo íique constitui meu domínio
e contribui para vossa vida, não contribuem
uiELih do que á morte. For que temeis vosso üliL

mo dia? Ele não vn\ entrega mais á morte do
que o ta/, cada um dos dias anteriores. Não é u
úlsirno passo a causa de nos.sa fadiga; ulc apu
nas a doiurmirm. Tudqs Oidcaí levam ã motw,
síj o último a alcança, Eis uí sáhios conselhos
que vos da a natureza, nos.sa mãe.

1 r? Filósofos.
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Amiúde indaguei dc mim menino por que. na

guerra, 3 perspectiva ou a pre-nenÇa da morte,

nos&a ou df outrem- nos impressiona muiuj

menos do que em nos&os lures. Se assim, nao

tosse, um exército sc comporia urticamenuí de

médicos c de choramingas. Fsirmiiio igual

mtiUc que a morte cm sendo a mesma para

todos, a acolham com mais calma oh campo
qe^es e o povo miúdo que os outros. Creio, cm
verdade, que sao essas fisionomias dc circuns-

tância e esse aparato lúgubre mm que a cer-

Cfltíi, que nos impressionam mais do que ela

própria, Quando da ac aproxima, há uma
modificação total em rtdsia vida cuiidíafia;

mães, mulheres c crianças gritam e sc lamen

tam. Inúmeras pessoas nos visitam, consterna-

das; a gente da caaa ai está, pálida e desespe-

rada: a obscuridade reina no quarto:

acendem SC velas: à nossa cabeceira juntam Se

padres c médicos; indo, cm suma. em votia de

nós se dispôc como para tnspirar horror; ainda

não rendemos o último suspiro, e já estamos

amortalhados c enterrado-s. As crianças ame-

drcnLajn se quando as pessoas, mesmo sufis

conhecidas, sc apresentam rnascaradas; pois c

o que ocorre nesse momento , Arranquemos as

máscaras às coisas como ás pessoas e por

baixo veremos muito simplesmente a morte. A
mesma com a qual partiu ontem sem maior

pavor lai ou qual Criado ou dia. FeÜíC u morte

que nos surpreende sern que haja Limpo paru

&e melíi an tes prep ar at tvos

!

Capítulo XXI

A força da imaginação
vi

'‘Uma imaginação foriemence preocupada

com um acontecimento pode provoca W\
dizem õ.s dáíigjOl.

Sou duüscs sobre os quais n imap inação tem
grande domimo. TodCS Sito atingidos por eh.
mris alguns há que cia dçirubru li la inc perse

^Lte L- eu me esforço por fugir nu impOSsibi

lidnde ílu lht resistir. Viveria sempre, dc bom
grado, na companhia de pesMs&s s&dias c de

bom humor; a vista das angústias úlheins influi

fisicamente em mm de maneira penosa, c não
raro vofro dc sentir que alguém sofre. Diante
dd qyeni tosse contiituunidnld sínlo j^qat irrita

çlo nn* pulmões e brônquios, Sou tevado st

visitar menos o^ doentes pelos quais me itilc

rus;>í(>, c prcciKO ver, do que os oiitrflfiT tis que

não considero tanto ç vjiíio oíinsiDnalmemc.

Pego a doença que estudo e a semeio cm mim,
Mào acho estranhei que n imaginação de febre

e mesmo provoque a morte nos quç não n

controlam

.

SifâQH ThOrtl&S foi um grande médico cm
seu tempo. Lembro-me de que com ele me
encontrei cm Tolníia em casa de um ancião

rico c tioend: 4c> pein>- Bnlre uuirDi meios de

cura, aconscLhou-Ihe Sinusn Thomjis a fazer

com que cu me agradas:*: em sua companhia,

pois em contemplando o frescor de meu rosto,

concentrando o pensamento na ak^ria c no

vigor que se irradiavam dc meu ser
f
cniâo em

plena adolescência. impregnando lodos os seus

sen Lidos dessa exuberância de saúde quC hnvm

cm mmi, poderia melhorar 5cü cdado de Mude
habitual Omitia dtí dizer, entretanto, que

meu talvez, sc ressentisse da expçriÉn,cia.

Guio Vibio dedicou tie tal modo ao csl u

do das eausui u efeitos du loucura que perdeu a

mão e não mais a recobrou. Podia vanglo-

riar se de sc ter tomado louco por excesso de

sabedoria. Km certos condenados o pavor

adianta m; ll ação do C-&JTOSCC* como ms viu no

caso do condenado a quem desvendaram ui>

ollios no patíbulo a fim de lhe comunicarem

ter sido agraciado. Ao lhe tirarem a venda

verificaram que jã morrera, fulminado pela íiuti

icnagLnciçuo. Suamos e tremcinu^ empai tdc

çemos ê coramos sob a sua influiu ia. Em
leito dc pluma agita-nos o corpo a pomo, por

Yí2,ei. de nos levar à morie; e tiyico inflama 3

fogosa mocidade que ocorre aos jovens satisía

ícrem cm sonho míus destjcjti arrujiLiM-ii.

Embora nao seja rsiro ver- se. k mnie. apare

gerem cornos em quem não o.s tinha ao deitar

se. o caso de Cippu.s. rei Ja Itália, ú parlicalar-

menle notável. Assistira dufume o dia a uma
luta dtt touros e se Interesíjára tímioqtic a noilc

mtgira sonliaru lhe cresCiajrL chifres nu cabeça,

o que pdd íorça da imaginação acontcccu

efetívamente. O artiór Òêu ao filho dc Cre&o a

vo* que a natureza lhe recusara. Antíoço con-
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itíhií uma. febre 3 T3 cm consequência da
impressão profunda que Lhe causou a beleza de
Estratonjee, Plínio afirma que viu Lúcio Cos-
iúiíi mudar de «exu c sc tornar homem no dia
dc suas núpcias 1 f *. Fontana c outros relatam
semelhantes metamorfoses ocorridas na Itália

ern séculos pagados: e em virtude de violento
desejo dele próprio t dc sua mie, ífLs: "pagou
como homem as promessas que fizera quando
niwlkr 1 T 11

.

Pe passagem por Vitry le-hYançoís 1 '
foi

me dJKÍo ver um rapaz, a quem o bispo de Sois-

sons dera o Home de Gcrmacn na confimnaçsto,
c que lodos os habitantes do tugar haviam tra-
iad[] por Maria, como mulher, até a Idade de
vinte c dois iifioji. Quando o conheci era ra
velho, muito barbudo e nào se casara. E^pli-
cou-mr que. em uonraqücneia dc c %forço Feito
para salcar. ocorrera o aparecimento dc seus
úrpãos viris. Ê ainda de uSo na região canta
rcus as moças uma canção em que se reco
munda não fazerem grandes exercícios para
não lhes acontecer tomarem se rapazes como
Maria íjcrniano, Não ê tão extraordinário
uhútn o caso, e essa cspêcic du acidente sc verr-
fica não raro, Pode se observar entretanto que
a aç:tf> d a imaginação tm tais casos comlale
rm unirj contínua otoea&ào e excitação que
tevam à mudança definitiva dc sexo como
solução ii tais cômoda t eficiente

1

'

\

iíã qunm atribua á imaginação os estigmas
do kci Diaobcrto e dc São FrahcjjÇQ. Dtz wc
também que sob a -uu influência pode c? corpo
humano erguer sc por vem* do seu lugar,
Paraeel&o conta que certo pinJre sc alçava u
um êxtase Tal que dtlrímtc longo lempo permn
nccia sem respirar c mn sensibilidade. Santo
Agostinho eitci outro que ^implesmcnii:. ao
nu vii Lnmcntoç&tf ou gemidos, desmaiava
tmcdiüi.imcmc c tão íçre dc si fitava que nào
acordAVu dt> desmuio por mais. que o sacudis
sem, lhe berrassem aos ouvidos, o beliscassem
ou qudmnssern, Voltando u sh dizia ter perçc
bidü rcalmeme vozes, mas longínqua.s.. ç sé

' 7,1 Febre no século XVI dignifica ainda, dc um
müíin fieraj, doença. Poder w i-i iraduitr miais
vulgarmenu? : ficou doenre ante n btteta de K^iratii
nicc.íN, doT.)

Q Nó teacto: "dc femmt eh auge en hoiume.” —
Plttiãú ei La ouiros casos. mas nenhum nu sentido
contrário. (N.doTJ
1 1

4

Ovídio,
" 7 e Em I5Í0 diário dt: Vingom" dc Mofliyjg
ne.
1 J r A ^ejcplicaçãu e çxiremjimçntc confusa. Mi-
chjiUi: pão â ewdsreeí lampoucu, .tnttíS a Ctímplica,
taiien-dcs irtt<LTvir j. natur^.u wmo agindo para esca-
pa ã Lnsàütcncia da smagmaçâo. Mas a que Mún-
Luigne procura piuvnr è cxatamenlc a força da
imoginaçan. (N. T.)

cruão enxergava suas queimaduras e chagas. E
dc que não se tríteava de impostura voluntária,
linha se a prova no fato da perda de puE$o e de
hálitu 1 ífl

. É verossímil que seja por tfeito da
imaginação, agindo de preferência sobre as
alma* da gente do p<ivci. inclinada à tredult
dáde. que as visóes. os tti flagres, os enean ta-

mentos e os fatos sobrenaturais encontram
quem neles mais acredite. TüfiLu c tão berTi os
doutrinafMSTi que chegam a pensar verem as
coisas que em verdade não véem.

Creio também que essas falhas d I vertidas
verificáveis nu consumação do casamento c

que eonstítuem um ohecçanlc çniravc a prsüi-

cupar a nossa sociedade, não passarn no fundo
de um efeito da .apreensão e da timidez 1 7Í

P Sei

de fonte segura dg alguém, por quem respondo
como por mim mesmo c náo pode ser suspei-

tado dc 1'raqucza nem dc credulidade, que
ouviu um de weus companheiros Contar a des
ventura que 0 atingira no momento menos
desejado, A narrai iva vgio-lhe ã memória em
idêntica circuiistânci;i c foi dc tal ordem sua
apreensão, ani imaginação se viu tâo aiingídp

pnr esse infortúnio que thc aconteceu então
e de ou iras fciíELK. — a tuc^rna eoi?ia* a rttn lem
brunça pcrstgumdd o sem cüsshIt. Para obvinr
ü tâíl entranha situação, imaginou unt meio
iiâo metios cslranho; tomando á diunteira.

antes de ituis nada confessava possibilidade

do mídogfo, Assim m; uliviriva u contcngãíí dc
seu espirito e dessa maneira, cm sc qchando
preparado para o pior. muito menou o pfcoeu
priva u ideia. EinLrtgamlo sc então sua compa
nhcir,i, sem força lo rtetn it&da e-Jiigir dele. viu

sc totuluiente curado e liberto dc sun obsessão.

Qttem uma va pratinou ato de virilidade, nada
mais tem a lerricr, senão por justa cuu^a du
esgõiamento. Semelhante ncidcrue sé è de
rccèiir M, ern em cireunstfmeins em que
nosso c.sptriio se açha sobreexcitado pur um
desejo imoderado a que se alia o respeito,

princlpalmençc quwido os encontros seUí im-

previstos e rápidos. Não n«is poddmos' então

rcoaperar. Conheço algitêm. serru saciado aliás

tios prazeres, deise genert?, cem quem o conta
to da mulher bastava pars lhe acaJnw o srdnr,

que deve a ^s&a impotèneiu ier conservadis ape
syr da idadé ^uas funções sexuais. Conheço
outro ao qual ba.-nou que um amigo asiügu

rasse possuir um talbmã comra tais emranta
mentos para uurá lo de suas fraquezas. A coisa

merece ser contada.

Cerio conde, dc mui boa família, e muito

1 ' N Da respiração.
1

,iy

Airibuiase a impotência à feitiçaria. Mlisl

lajjtne a etplicq riç acordo caia a psicologia moder-
na. íN. do T.)
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meu amigo, desposou uma bela mulher que
tor a objeto das assiduidades dc alguém que
assistia ao Casamento. Jsso inquietou bastante

seus amigos c em particular uma velha senho
rn, sua parem a, que presidia às mípeiasem sua
própria casa. 01a acreditava nesses enfeitiça

mentos e me eymunicou seu temor de que o
indivíduo usasse de tais meios contra o noivo.

Respondi- lhe que tinha possibilidade de evitar

o malefício e pcdii-ihe que confiasse cm mim.
Possuía por acaso t no cofre. uma pequena
moeda de ouro muito delgada com que me
presenteara Jacques Pelloticr quando morava
comigo, bfessa moeda havia gravados algmts
signos do -zodíaco com o Hm dc constituir uma
defm contra a insolação c curar as dores de
cabeça, Devia ser cia Colocada m sutura do
Crânio e mantida com a ajuda dc uma fila que
se amarrava queixo. Tolice igual às prcei:

dentes! Pensei em tirar partido e disse m
conde que, embora ameaçado como os outros,
e com inimigo Capai de tudo tentar, uu lhe

ptídift ajudar. Que fosse dormir ^em medo, pois
eu estava em tiondiçò&s de prestardhc um ser

viço de amigo e mede realizar um milagre por
ele. contanto que se comprometesse a guardar
fid mente o segredo. Deviu :j penas, à noite,

quando lhe trotiícs.sem o rcvfflltm' *°. com uni

car mc por um «md combinado que as coisas
iam m ah Tivera ele o espírito iSo chocado C os
ouvidos ião cheios, que se prendera reiLlmenlc
ns perturbações dc üua imaginarão c fe/, o
furtai na hora indicada. Dtsse-lhc qtscân em voz
baijei que jk levantasse conto para sair, sc

apoderasse, como por brincadeira, dc meu
chambre (tínhamos mfr* ou menos a mesma
estatura), n vèntac c coniorvastó nté Haver
executado cj resto di- minha receita, a saber:
quaudii livétsqmo* saído, sc retirasse também
para uma a&ccssidssk* pronunciassé ire* vc*cs
ta iv ou quais palavras e fuwsse os movimentos
ordenados, devendo cada ve?, cingir n fita que
eu lhe dera, apticandó cuidadosamênUe sõbrç
o:> rim a moeda :i dti pregada, li amarrando-

u

da última vez de maneira a não sc desprendei
nem mexer, voltasse Lrànqüi lamente ao kiiu
sem esquéo-ír de estender o chumbrt dq modo a
cobri -b* os dois, Esíus maeaqiiicers çonstl

luíum o ponto essencial da coisa, pois láu

estranhos meios não podem senão pruc&kr,
em nosso pensamento, de uma ciência difícil

de penetrar. H por sua insanidade iciesma

adquirem importância ^ ttinmieraçào. Hrrs

suma, é certo que na circunstância em queslãü
meu talismã aluou mais a favor -de Vénus que
do Sol. Cedi nessa ocasião a um impulso joco-

Prato muito condi meniado que aerviãm aos
íicêm tasaiíc^.

so l de curiosidade que não me é peculiar; sou,
ao eontrãrm. inimigo dessas tolices sul is e fin-

gidas. Ê um gênero que rrão me apetece, embo-
ra u Lenha empregado então, dc modo reçrcii

tivo por certo mas também proveitoso. Mas sc
o íato em si não 6 condenável, a atitude o é.

Amãsi.s, rei do Kgito, despeira Laódíce,
urna bd a moça grega. E, dc que sempre fora

exedeme companheiro, viu-se impossibilitado
dc Lt Ea. Atribuindo o fato a uma quaEquet
mandinga dela, ameaçou-a de morte, Como
ocorre com tudo u qac sc relaciona eom a

imaginação, clu insssíiu para que recorresse è

devoção à Hm dc fa/cr çessar Lai estado de coi-

sas. t tendo prometido mundos e fundos u

deusa, achou -sc ele d iv mamente curado já aia

primeira nníte após suas prece & e veuv saerifi

tios. Isso mOatra quarto çrram aa mulheres
que nos Acolhem com atitudes* uícUdás, bu-
I bentas m hostis. pois as^im agindo nos ins-

bt:m ao mestno tempo quê nos atiçam. A mura
dc Pitá&orafi diria q \ic íi mulher que dorme
cnm um homem deve, ao tirar a saia. despir se
do pudor, c somente o reencontrnr ao vestir se.

0 homem que em suas aventuras sofreu algu
ma& dessas d u^s ilusões perde fadlmcític ;i con
fiança eoi s.L Quem foi víliruu iim.i vez de '.ua

1 mugi nação q passou por ^s;i, vergo uh u (a qual
™ verifica qu.LMs sempre no início dç unui liga

çrm, porque o desejo c mais vivo e ardente c

porque, dcsçjo?5n dc impressionar favorável
mente, letsic o malogro) L ufn tendo mat cume
çado ressente se do despeito que experimentou
c eorre u risco dc ver repetir -se a dcsvmlura
daí pnr diante.

Os cauados. que ník) earceem dí tampa, ráo
-íc devem apressar nem mc^imo tentar enuat
em rclaçticü, mí para imanto não se acham intei

rum ume preparados. É preferível, no estado de
fxciutgãn c febre em que vivem mm\ atlirir a
it augu ração do leito nupeial. pur deseigradivcl

que suja, ç tiguardár uma (^:ítsSão propícia, a

correr o risco tlc unj malogro desesperaote.
AntqH da posse, quem lenha molivoíi para
duvidar du si. deve deqtiâádo em quando fazer
algumas caperiéncms, provocar, sem tnsisiir,

até âleançar maior segurauçu. Quanto floj. qut;

sabem Ler órgãos obedientes, evitem .simples

mente du ceder demasiado á J'aJtmsia. Com
ra/âu observam quanto cs.se órgão é indüpuri-

dc,nte. exeitnudo se mui ias vezes inoportuna
mente ç- falhando du ou iras feitas; colocundu
sc cm oposiçãú direta ã nossa vontade,
iecustui.dü-sc pcrempioriajncnte 3 aiettder às

nossas íolicitaçoes menjai^ ou ílsicas. Sq
entrÉianiLi 1 ornassem como pretexto essa inde-

pendência para çondcná lo t mq cumprisse
defendê-lo, cu insinuaria caher purte da res-

ponsabilidade aos ou!ms órgãos, seus. coiTipa-



54 MONTAIGNE

ribeiros. os quais invejando sna imporrància e

sua agradável destinação devEtn Ler conspi

rado, sublevando t todo mundo contrín eEe.

imputando Ihü maldosarnenlc uma culpa <k
que Lam pouco nàn estão isentov Prhà, pergurs

to, haverá leiTíu sé parte de nosso corpo que
não se recuse às vezes a fazer o que deve ou
ílão aja contra a nossa vontade'? Cadá uma
des^s partes obedece a impulsos próprios, que
as acordam ou adormecem sem intervenção

nossa. Quantas vezes os movimentos m volun-

tários do nosso rosto revelam pen siàm cnTós qu

e

desejaríamos conservar secretos! A causá da
independeu c;a deis.^ órgão pode de i^util modo
aluar sobre o coração, os pulmões, n puivo. A
vista de um objeto agradável acende impcrccp
tive I mente cm nós a chama dc uma emoção
febriL Mas serão somcnlc esses músculoí e

essas veias que se retiam t vc distende in

indcpcndcn temente de nossu vuinade c ale de-

no sso pensamenuV? Não mandamos nossos

cabelos sc eriçarem. nossa |jele arrepiar de de-

flüjo ou medo. Nossas mãos ièm ás vcfccs movi
mentos Inconsciente^ a Ifu^dn paralisa- hç çr ^

vo/ se extingue cm ucrtos momentos. Quando
não temo^ nada para comer c a isso não gosta

ríamos de scr inchados» o apetite exige que

COttisfftQ» c bebamos tal quaí o ou iro npclite, e

SC acalma OU sc irrita quando bern entende,

li nfto lêm.os órgãos |>dos qums se nlivin n

ventre. rnovimemòsf de reiE-nçím c dilaiação

como os que concorrem para o funcionamento
das pane pui lais? Para demonstrar o poctcr lIl-

nossa vontade, alude Sanio A^o.silnlió a

alguém que produzia, a seu hei prn/cr, cveipiui

çõüs sonora*; dc p.a*cs intestinais. Jofin Luís

Vivus, comentador do Surdo Agostinho, acres

ccnia o exemplo dc um indivíduo de *cu tcmpn
que .t tal pussibil idade juntava ;i dc dar :l cssei^

ruídos o tom que pediam. Fsies exemplo 1
-,

eu

t

rc i,amu , n ào con M huem prí

w

n ir refui ãvu I < I

e

obediência ahsoluta dessa parte do corpo mm
geral ass4/

; indiscreta c indisciplinada, Coube
ço uma pessoa cl ri quem ussn parte do corpo è

tio turbulenta c pouco irritável que liá qun
renta anos vem ela sendo atormentada por não
poder conter sc Sua evacuação é por assim

dizer ConiírUm, acftlrníiuq e assim parece

dever cun Limiar aié a morte. E praz a a Deus
que somente cm histórias tenha conhecimenio
dessa recusa do ventre cm se til i vier. capaz de
levar nos a uma [norte du In rosa- l

:
- oxalá nos

tivesse Ele permitido, corno s'cz o imperador

que autorizou seus convivas a darem livre

capansào a natureza 1111
, Com muito mais

rri/iki deveriamos censurar nnsen própria von,

111 A hÍ£ióriA ê mnia(Ja nnr Siaeiómirt, n mitá a
.niTiKih . t\,,

tade, cuja auior idade reivindicamos pelo seu

espírito dc rebdião. c seus desregra mentos c

desobediência. Quer da sempre o que deseja

riamos que quisesse'.? Não quer eta mui\a

$

vezes t trn prpjuizo nosso o que lhe proihimoií.

querer? Deixa se ela sempre eofidmjr

eonciuíòes dí! rst^ão?

Finalmcntc na defesa que faço desite ÓF^ào,

direi; quanto ao qw llic censuram. ,i tausa cila

inseparavermenlc lidada ã de outra órgào seu

asKneiado, c no cntantn sõ o meu cliente ê

m criminado, porque lià contra du argumentos
e íatos que não sc podem invocar contra is sum

cúmplice, ao qtiul apenas sc há dc culpar de

P rovocaçocN piir vcíes impí>minse.. Jamais de
falhar. Ademais essas provocações são dhere
tas e tranqüilas.

CíJrm.t' quer que -cja. por mais que discutam

c scmcncicrn. advogados c juí/cs, nãu dtixurá

a natureza dt seguir seu caminho, Sc dotou
ussü órgfao àç algum privilcjtio espwciril. teve

razãô para faz.t: I c>, puís c o único perpetuar a

imorlídid^de cios mortais, obra divina» nu opi

niãtí de Sòersik^: e ê dc próprio iimor. desejo

de i morla J idade c demónio imortal.

Graças á imnpina-çao, lai indivíduo cserofu

ioso deixa cm Franpu ^uas tiaerófuíti^, cn

quanto seu com ptinh ctro uotn cias volta para a

b.spanha
1 nL\ Kls pr)r que cm inls assuntos

tcm i
;c jw hábil o prcpnrar o cspiriio du pc^

so:i Por que os módico*, antes de operar, pro
curam convencer o doente da excelência dc

uitifi icrapcutiufi cm que eles próprios não acre*

diiium* stí i^iío ú para que u inccpuiaçàõ ^upta a

ineficiência prevtsia do rcrncdío? Nün esque
cem o que dis>e uru dc seus mestres, ,i saber,

que certEis doentes sarnm à ximplta visui ilos

apcircclu.i* iípcraiõiios. Vejo ranfirmadíi esse

defeito da imagífiuçuo no fato que me contou
uru empregado de Farmácia dc meu làleeido

pm. r:íji;tv. sitEiplc* c originário da Suíça, puis

de pente xéria e pouco indínada à mentira,

Durante itnuito.K nnns servi rn um ficgodamÉ de
ToIosji. homem docnlio. .sofrendo da bexiga.

t&niti pdu qual tomava frequentes crisiéií com
rceeiias que pedia aos médicos quandn sentia

ajtrnvíir-Hc a enfermidade. IVa/jum ü lavügcíri

ei>m í) Cerimonial de praxe: dc verificava se

ni±ü L-rz demasiado queme e deitava sc dc lado.

Operavam cmão tomo nonucúmentc mas sem
procederem à injcçào do líquido. Retirava se r>

farmacêutico E O paciente, acomodado como
sc it ericei rLvesse sido rcál mente minisiradí),

sciuia o mesmo efeito que se experimenta ein

.semelhante ca^o.

Minhii lesíemunha jurou me que a fim de

" nj
0".i esCriiluíiJíajs i4Lrn à L'ranc;[i purx que os

[riça^Hç -n ri^j o qut dçviíi eurá los.
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reduzir a despesa (pois o cliente pagava comu
se houvesse recebido a lavagem) a mulher do
doente inventara vaJer-sc de ác.ua morna
unicamente. ma«i sempre o resultado denun
ciava a trapaça c era preciso tornar ao pri

me iro método.

Uma mulher, penando ler engolido um alli

neLc com o pào. gritava ç se atormentava como
se sentisse uma dor insuportável n:< garganta
onde imaginava sc houvess* de espetado.
Como não havia nem inchado nem qualquer
outro sinal externo. urna pessoa sen snta julgou
se tratasse de um efeito da imaginarão por se

ter a mulher provavelmente arranhado com a
casca do pão. Forçou-u a vomitar e. no que
devolveu, jogou às escondidas um alfinete
retorcido. Imaginando a vh ima Tosse o rdfirtctc

engolido, pasiwiu lhe de irntdiaLo a doc
Sui de um fídnlgo que :5c wnFiglcprjou prir

brincadeira, (rês ou quairt? dias após haver ole
rccido um alegre janiEir. de ter dado gato em
vez de lehre a seus convivam Uma moça que
eslivern presente ficou í.5o horrorizada que
veii> a ter febre, e um a ao grandu desarranjo
tHtomaCal que cio foi po&avul salva -In. Tudo
isso pode ser tttribuictn a uma intima ligação
do espírito c do enrpn irdçando suas impres-
sões. Outra coisa se ob.serva quando riüssa

imaginação octm nnn somente aobre nós rnes

mo,s riuts também sobre os cniiros, Âssim como
a díHtii^ri de meu corpo se transmite u cm Lro
corpo, o cjLte ocorre ros casos du wm. varíola
Lm infecções da visfa, "olhando olhos doçnics
ficam docnies Os sãos; muitas doenças desse
mudo h* comunicam de um torpo a outro*'’

11

\
.i.-i s i ni lambem a imaginação for iemente exei

tadíi pode produzir emanações que amem
sobre oucrofl sífcs A antiguidade oferece nos o
cxcuipto U;lk mulheres du Cíim que. indEgíiítdíL^.

ü irritadas ouniru alguém, o rnamvum única
mente Com a Jurça dc seu olhar. As larctrug&s
e os uvesiru/es choemu xu* ovos 11 j*andoos
simplesmente* o que nos ind Ltjt j supor pos-
suam scuw olhos, gin certo grau. a faculdade dc
emitir e propulsionar algum fluído

1 * n
, faminto

uos |glEiceiro}t + tilzem-nos providos; de olhos
uisultamcs e nocivos 1 11 ü — ^Não sei que
olhos fascinam nossas icnras ovelhas 1 u V'
Via:; eu não acredito fio puder dos que se

dizciíl mãjdeos. Conni quer que seja, observa-
se o luto de mulheres grávidas imprimirem aus
filhos que irazem no vcnirc s marca de suas
líUllasias. Assim Sí- viu na criunçíl CTIRCndrada,

1ÉJ
Ov;ct,o.

1 H 4 J

'ürtc vertu Circuiafríte." AdotOü-SC a iiiI-lt

p/Éia^y^i iíii Míehnut, (N. doTj
1 & '' Mau Lilbado.

’* Virgílio.

pelo Mouro 1 S7
. E a Carlos, rei da Boêrma c

imperador, foi apresentada uma menina das
cercanias de Pka H peluda e htrsuia. cuja màc
atribuía n fato a uma. imagem de 3ãn João
Batista pendurada junto a seu leito. Idênticos

fehorncnos se verificam rnírc os animais
(como as nve lhas de Jacó, as perdizes e as

lebres) que nas mnntanhas a neve ioma bran

cos. Viu se hji lempos em ininliii casa um gato
ú espreita dc um pássaro empolclíadci no alto

de uma árvore; olharam se lIxamcnLc com
intensidade duram Ur alguns monienlos e em
seguida o nftssaro dei.\ou-.re eair. como sc

livesse morrido, erure as putas iío jiato. O que
sc efc plica ou pela iorça do olliar deme ou pt>r

um efeito da própria iniagjpèçào do pássaro.

Os que se ocupam de uãçn edm faleõcü

conhecem n h isenrin de um fnlcoeiro, o qual
apostava qun pela siniplçs Ibrça de seu olhar
cra capaz de fnícreom que descesse a ele a ave
de rapina: e 0 cotiscgiJia ao que dizem, m<ts

nào o garanto, pois deisn a rcsponsíâbilidadê
desses casos a quem íis eom n, As rcFlexõe^ são
minhas: apoiam se na r^?.ão g nào nu vApcriên

Cia. Cuüu qual ucrchccrin; mcus exem
pios que conheça c quem nào os tenha para
junLur rião imagine scjnir. esiecos únicos, pois

numerosos c variados xio ns fatos que sjsj vcrl

fteam. l’i st: fíím os escolho bcm ¥ que uulro os
M.ducioi]g. No csliido que faço ilc iuu.mjs oostu
mes e paówVs, j>5 Lcsicmtinhos hun alistas,

desde que possíveis, valem corno verdadeiros.

Ocorridos ou nno, cm Roma ou em Paris* com
João ou Pedro, mohiram nO 1

- i.çnij>re um
aspecto que pode n^sumif .c íiatuní7:,i luununu %

isso batta para que os utilize iiusics comcntã
ríoíy. ifmiLpnârifFs ou reais, tomo conhecimento
deles e dek-. liro proveito, e. entre os divec^u.

ensinamentós de unia mesma Jdsturia^cíuSltè
para meu uso o muis notável c pLCCiáo, Tiú
uutores q {tu proyupauí prineípnl mente Lornur
conhecidos os latos : cu^ ac pudesse, visurm
üiiíus a deduzir deles comíeqtiçntiias ouc
porventura com portem^ Permita- sg pjik. escolas;

que se admitam aníilngitis. ainda que nàoexls
l;im. Nào vou tão iongu e suu mais eserupu
luso a çssc respeito du qqc sc llzessc hisiôritt.

Nos exemplos que aqui reproduzo, tirados do
que li. ouvi. fiz. ou disse, çvilo qllernr ou omi
1 i r os rim is iniurtos e inúicis purTiicnores.

ConscicniemenLe não mudí^ uma virgsjla; jx.il

ignoràticia nãn sei. A prupusíto* p^inho me j

pensar ú s ve/escomo umtàdogo. um filósofo c
outrtss. gehic de muira çíinsciçncia c grande
prudência, podem escrever história. Corno
podetn emurular fatos quu assemam itpcnas nfi

crença pMspular, responder pdo pensamento de

personagens que não conhecem e aceitnr como

1 r' 1

Lutlüv lio. o Mcmiü .
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Jtnheiro de ca miado suioí conjeturas., quando
hesÍLiirisim em testemunhar soh juramento
diante da justiça a realidade de atos dc que
participaram vários indivíduos ainda que se

verificassem ma sua presença? E que não sc
oíti acartam a responsabilizar-se de maneira
absoluta por nenhuma pessoa dc sua intimi-
dade? Considero a Más menos perigoso cscre
vtr sobre coisas do passado que historiar as d«»

presente, pois nn primeiro oaso não faz o escri-

tor senão relatar acontecimentos pela auLyrHi-
cidade dos quais outros respondem. Muitos me
incitam a escrever acerca dc nossa época,
considerando que a observo com menos pui
xrio do que outros e a conheço por tô la vi&ki
dc perto c ter-me aproximado dos chcies dos
divefBJíi partidos. Mas ignoram que nem pela
glória de Saíústio uu o faria, inimigo declarado
qiru sou de tudo o que é obrigação e exige sissi

duidode e constância. Nad:t ê mais eqnlráno a
tu eu estilo do que uma narrado seguida c

InngíiL tenho o Julego çurCo ç a redação cJiJl

dt 19fl
. (Vão seí estnbcleccf um plann de

Tcstuaimcmc: kf

Je mc reeoupc *i kouvíri, ú
teuHi d

l

hAlelnc'
h

Interrompo me iimiuric,. por
faÚádc fôlego. ÍN. dd T.)

composição, nem o desenvolver. E ignoro mai.s

do que uma criança as expressões c os vocábu-
los relativos às coisas do cuimun. No entanto,

pus- mu u cscFcver o que sei dizer, adaptando u

meu assunto às minhas forças. 5e tomasse

algLiém por modeío e guia, poderia acontecer

que nào tivesse a possibil idade dc aOcimpa-

nliMo, Ademais, livre comu o sou natural

mente, teria cmiLido, acerca das coisjts u das
ScnLcs, juaíOü que, na minha própria opinião c

provavelmente com toda a razão, seriam injus

Sifícavcis e condenáveis 1 ”,

Plularco poderia ríizcr uos que sl' os fato*

por cie narrados cru finai obras são todo:-; inicí-

ramente verdadeiros, cabe o mérito a quem
lhos forneceu: rtlã:í üe são úteis à posterio-

ndade c sc apresentam de maneira a por cm
evidencia a virtude, a si próprio JStlevc, Pouco

importa seja um feto antigo Contudo deste m
daquele modn; há nisso menor perigo tio que

em uma rce-tíUa errada.

1 11
‘ Sc^uÉitlu l

,

h.ihfl1Lidct "'pduit quítní itifiuFti com
r íj/ãu o d Lreiio dc me punir", (hí, do T

,

í

Capjtulo XXII

De como o que beneficia um prejudica outro

DãniuUc. dc Atenas condenou um itotncm
dv suu cidade qut comerciava com cnLsns

fltiCtttóáriafi aos umerros, acusando n de tirar

disso lucro CKajHsjvo. wimcnte ruifcrívd da
niLhrtc de muiia-, pessoas, l ai julgamento não
nií pureoc nutico çqüitfliivo’ pois não há hçqç

fício pmprjo que não rç&ulie dc al&jm prejuízo

jJhcío e. de acordo com aquele ponto dc vista,

qu:dqucr ganho fura' cofld crt áv£

I

O.mçrçador jsó. fia2 boru negócios porque a

mocidade ama o prazer; n lavríulor Jucra

quando o Lrigíi c liurot o arquiteto quando a

cjüli cai cm tLLLfiuâí os oficiais dc justiça com
os processos ç disputa^ dos homens: us prM

prios ministros da roligiãíi tiram híinra c prci

veito dí noysa muriu u dus fiaquc/us du que
nos devemos redimir: nenhum médico, como
di -7 i\ cnmiun grcnO^^ dn antiguidade, se ale

1? '° FiJemon.

gra em ver sirus próprios Buujtos com saúde;

nem ti soldado seu pais em paz com oü povos

vizinhos, Asaim tudo, E* 0 que é pior, quem sc

nn alise a si mesmo, verá nq fendo do coração
qik ft maioria dt soua desejos w> nascem c sç

alimentam cru detrimento de outrem, Hni se

meditando ti propósito, percebe se quç a natu
rcy.a não íoge. utísao. a seu principio csstriciuL
pois admiiçrn os tísicos

1 ^ que toda cots>
nasce, sc desenvolve e cresce t;<u cijnsoquéncía
da altcraçaci e corrupção de unira: “Logo que
uiiiu coisa quatqLJLT mudu dc maneira de ser.

dibsu resulta iitiòflmt untem e a morte dí) que etu

era umcs
N ' 92

.

' :l 1

lim ^mbos ú5 seiitiUo^, i> a/cajçn. i\v. medie*
(hidogi^tAl.e q atuui, dcíísico. Por exífn.são. ^àbiü r

füósflfo, natural iílCa- ÍN- du X }
'**

Lucréeií).
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Capitul,o xxni
Dos costumes e da inconveniência de mudar sem maiores cuidados

as leis em vigor

PaneCe-me havtr mujLo hem compreendido li

kjr^n (to ciíLíiumc quem primeira íiutuIchi essa
história dc urrta mulher que, i crido -se liabi

IüluJu ri acariciar e carregar nos braço.s mrs
Iw/erro. desde o nasci morto. e o fazendo
tliamrrnzTife- chegou pdtt força do habito a
carrega io ainda quando ji sc linha tomado
um br d. I^açjj euítuMn; ê cfCiivaiiiaUç um
Ptrfido c lirãnico pjTpfewír. Pouco a pouco, ^
escondidas, ganha autoridade sobre nós: a

principio temo c humilda implanta -se com 0
decorrer do (empo. c se afirma, mostrando my$
dç rípente uma tttprttfsào imperativa para a
qual nüo outamob ttojuçr erguer os olhos.
Vçftii.i ki violentar u Haia reza, em scu.s ac ideo
tes como em suas leis: “É o siso o jmia m.ii'- sc

fiuro cm Eudas a*. caSsías'* 1 M
. A esse respeito

ajxijo a idêra do antro que Platuo imaginou itíJ

sua República, bem como os médicos que
nmiúdu lhe subordinam its razoes de sua tera
iH-iiooa. biir pelo kábito que Milrhhiies eoitte

ticOKiutnur seu estômago au veneno; eque
a mpnriga 11 que alude Albçrt chegara 3
atimeiiiar se de aranhas,

Nc.^c mundo dns Novas índias há povos
irnporlitnlçs e cm clima» variados que ms
çümerru c as ltísutl paru lanio, como o Fazem
com os ÊufiinhoEOS' as formigue, us lagarto*, us
morcegos, os quais súo cozido* c servidos de
diversas maneiras. Uni sapo, em úpiven de
peilúnm ;m se vende pnr seis esemJo*- Para al

guns desses povos imssos ulimemoa seriam
vífwnosrttt

l

’<irmtde ê a força do hábito. Os
uavadoFCs passam 4 íioíte na neve; na niontu
nh:t qudmurn-M: WJWI. 0» ftjgj|jfôa& Icridüü
|3elo cçsto nem sequer gemem " J q

.

I- exemplos do estrangeiro não nos pare
ecrao dUi cai ranhos assim rç considerarmos a

que ponto 0 hábito atrofia nossos sentidos.

Nào i preciwj d lar o que se diz da pente que
vive junto às çftHirnlHs do Nilo; nem a i&iria

dos filósofos sobre a música celeste, que em
^uiu-'' revoluções produzem os astros., txirpuiv

Atidos e polidos cujl] roçar mútuo deve certa-

mente ocasionar maravilhosa harmonia aos

T« Plínio-
,í4

Cícero.

acentos d:i qual se lhes modificam os Conter
nos c aH órbitas. Eíta* música ninguém a ouve
na terra em virtude, dc .-sua continuidade que
Iuí que a ela SC acostume o nosso ouvido ç não
a perceba enmo nsio percebem os egípcio.'; o
ruídtf das cataratas. Basta observarmos os fer-

reiros, os moageiros, os lubricantes de armas
que não suportariam 0 barulho que faiem
eoiuinu amente sço percebessem com n o pcrce
liemos. Minha gola de 11 tires

1 ,J '' acaricia me 0
ollVun qtiando principio 4 usá-la, ma* ao fim
de dois a ires dias mimente os que se apruxí
muni dc mim lliç sentí Eli o bom perfume, li o
WmÈ$Mtm> k^9. SÈggjr dit kfefnnxyic^c
ImigOs intervalos o hábito po’isa mártiiçr vivo u
eleito das impressões que provocou cm üosjiojj

Hcn Lidos. É o que ocorre com quem reside
perlo dos campanáfios, F“iu moro ent uma torre

nnde pçhi manhn c à noite «m grande sioí>

dobra a Avc Mariu. <1 ruído nbala a prtvpria
rorre e nos primeiros dias rne pajceeu insupor
lâvd; enircianto derttm em pouco me habituei
e 0 ouço a^ora sem que me incomode, e aie me
acomece nfti.j acordar ao *om do sino.

PlamtJ repreendeu uruu enunçü que jogavn
no?** 1 * *

T m que etn respondeu: '"Você me
repreende pnr hem pouea cojs^.' 1 "O bribi
ir>. retorquiu fiai ao, nao ê coísu dc noiiada.."'

Aercdilt) que nossos majore* víei u.s s* .mpiau
min em nós jú na ouis tenra mfáíicjíi c que 3
pürtv principal de posset eduehçíio st au-kn njr.
maos de nossa ama. I Eâ inict-s pum as quais é

umn distração ver os fi Eh«x torcerem o pescoço
líos fríuigos, ou áç divertirem çom martíri/ir
natos e cães; e puis hnsra«aLc lotos paru desco-
brirem no fato Jc o* filhos bnterem ou injuria
rcum uru camponês ou um lacaio o sinal prd^iir

sor de um temperamento marolal; ou
predispoíiçtkít par,i a sutileza na peça ma li

Ciosa nu a períkdm pregada L^m habilidade de
um camarada. Traia se no entanto do j?oniode
partida e do indicio ecno da crucldada, da Ltra-

5 ’ Usavam -se eutao coletes e anlas dc pides perfu-
matJiji Moni pcrtumcücJe ftores.

J ü
JogO CÍOS romaenn. COrreí.prindtndci no èuu jJ

krçn rtc balinhaR dí vidrei i,
guiiír

n
1 £N. do T.J
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ii ia e da traição. Taií vícios sc encontram cm
&erme na Infância, desenvolve ndó- se grada ti

vameiite l! Lunüj mais qüíui u> mç tornam hãbi
lo&. t muito perigoso desculpar essas FcJas

tendências. argumentando dom a tenra id ade-

ou o alcance diminuto do aio PrimeiramêiYie
porque ê n natureza quem Tuia c que sua voz. ê

então mais pura ç ingênua, um sendo mais
nova. Füm segundo lugaí. porque a mú açyu
lião o ê monos ou mais segundo se Iralc de
c&ctidos ou aliinctesL a má ação ê ma em si

mesma. Avho mais judicioso dizer: por que
não mc ludibriaria atgucm ltei negócios de
dinheiro m; u iaz cm Coisas de alfinetes': do
que: roubou me um alfinete. não roubaria um
escudo.

I H

Jjjinx-isu ensinar cuid adormente as criari

gas a odiar os vícios pura os quais mostram
inclinação; é preciso realçar n seus ofhos :i

Fealdade nnturíiJ do alo, nao somenie a fim de
que nàü ir pratiquem mas Lambem qut U S abor
reçíim do fundo dó coração; cm suma. para
que U simples ideio lhes cause horror. qualquer
que seja a sUflJci^ãó.

Ikm sei que fui educado nu infância u andar
sempre pela cs Irada larga e a recusar rrte .1

mrmduzir cm meus folguedos ín trigas e m ji

I

í

cias. pois os jogos infantis dcvcirl julga* sc não
apenas cuftio divertimentos mas cindu como
açoes de imporiãncia. SinióTOie sempre e

csptPiiuincumenie impelido a Jiqsitíi^ar a irupri

Çíl peu imus rndgnifipame que ssja o passa
LüuiptJ a que me dedique, lím jogando cartas, a
íliiiliLiro de tubre ou de uuru, ganhe ou perctu
jogue com cm ranltos nu com ffliniiri mulher c
riSlias. minha maneira dc jogar c a mesma. Pm
iodo c cm todo lugar meus pn ipnos olhos bas
cuut paru mc controlar, fuuu me fxV de sobrea
viso em rcÈüçào a mim mesnuu Ninguém mc
vifciu l;io hem nem mais temo cu i.h- que
cseandediz su.

Acabo de ver cm casu um homem de peque
na estatura. de N atues, que vem ao mundo L;em
braços. V IrtO bem ciícíeitou us pês a fazer o
qne os otilfns Jazem enm mãos, que cm ver

d ade quase esqueceram suus fundes normais.

Aliás ll ele* denomina os nulns e o?, utiliiírt

para deitrinçar, ^nrnsgar uma |>i*toEa„ ar irar,

ciUTítr 11 diapÜLL pçntcarse T jogar Curlus ou
dados que m ti.? uru e deliu, com excepcional

derer idade. O dinheiio que II ie dei (puis ganha
fl vida em se exibindo], pegou o com 0 pê
como nêu com a min. Vi nitini

h em mmba
mun irtiec, que por não ter mãos manejava o
empadão ou a nlabarda com uma timbra ou
^síicfi do pçscoçij;e óSjbfiavEi alto e os pegava
£ lançava uma adaga c fmia císljJar d dijuote
cnnin q-uaiquei carroui-iro dc França.

Mas dos elêsuis dn hábito julgamos melhor
pelas es? ranha* impressões que, produzem cm
nossos cspiruus. menos rcsislerues do que
corpo. Tudo pode Mbre nossos j ui zus e óreu

ças. Deixemos dc lado u questão religiosa, a

que misturam tauias imposturas de quu sc

imbuíram LLULtas grandes nações c leuiuis e lan

ms homens capazes, queslão tão a lhes a á nossa
pbbre razão bumasia, que somos desculpáveis,

a menos que sejamos csclyreeidos por mercê
de Deus, sc nela rtos perdemos. Haverá em
qualquer outro assunto opinião, por mais
Citrarthü. que 0 hábito 11*

' não tenha antrodu

ziílo c leito sancionar pelas Jeis- sempre qyç o
jtiJpíui necessário'? F como ê justa c*i-i cxcla
mação dc certo autur In tiro: "‘Que vergonha
parti um JÍuco. que deve rnvcjííigar snn desfa

icei mento ós segredos d.i natureza, apelar paru
0 costume u Hm dc provar a verdade V" 9U

Nào se depara cem nenhuma fantasia dn
irn apjLhnçâo liurnstriil. cmbiíra dCsprc-vidii lI

u

w n i ido. som quu não sc ChCOrtrcm ofcmplos
em algum costume c que. cm consequência dc
;c Juivor ? ornado público nossa rn/uc não
admito c explique. I Fn povos entre os quais ê
di" v^iIcllf us costas a quem m urdam c não
nlhar nunca quem desejam honrar. Kntrc
«urros, quando o rei cospe, rs mais CóLluJu

d tuna dfi corte cülcnde n mão; unire muro:-.

Eiinda, os dignÍTBrióíí se curvam c uun um
lenço colhem no claao ü sujtiirii. A propósito*
usnií lij.sKi.ria: cci u? ftdulgo francês, ['umn^o
puiu sçü espirito, andava com us dedos 0
nariz, eoixji conçrãr ia íujs nossos uww DoíVn
L.lvmJo -.iijii mancíra dc '-c conduzir, perguntou
use rnu qnc motivo taci sujo cx crememo rncre

cju que toniÚHJiorsios de um lenço delicado paíít

recebe In. I u que c pior, para oom isso Fítzcr

oiti embrulho c guarda Jo preesoxanicíme. J’.r.i

p^r ccno mais repugnante esse hábil o do que
-. OcMUTil^araçar dc quatquvi' íiiauehíL como
pinccdcmos cyui us demais sujidade:. Achei
que sua observação nm pecava írncirameme
por absurda. 0 Itáhito impedira mc :uê cnfíVi

dc perceber i) estranho dn coisa, u qunl nos
repugnaria prolúndamcme « no Ja uprçsçn
tusseui comu sendo praticada tfm outro puis.

<>s mihtgfcs decorrem ile nossq igporãnçja
du Hsituressu c oáo eabem íiluíuu miis o hábiU)

ruiiru uus a possibilidade de uni jui^o süÜjo.

Nào são os bârbàreis motivo Je maior esua
nhc?.a pnra nós dü que nos para eles: ê o que

H

1

9

1

h'iir:i mçlfuir uuiiüme. Muniaififie emprega
indifererv[tnu>jsTe eo$tumc. hábito, uscu íic,

(N.dúT,)
1?n C|«m.
1 *" Púhlicü, fiü povíi. tle todo?» cotei ivu

[N.LkíTd
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compne^deriamcra, após kt refletido sobrui tis

tfjEÇanploK que no* apresumam o passado coí
km^ínquos, se nus puséssemos h medi-

tar snbrc os dc DOSSií próprio meio C COrtipu-

rássemos com objetividade-2 oa
. A razão hum a

na í um fftnálgisn^a confuso em que todí±s

opiniões ü Lc hÍííis os costumes. qualquer que
seja a \u:h nmorem. líiiLTínLrann igual mente
íugar. hi Rn da em iruas maicrías. inHeiia na
variedade de lormas que assume2 a f

. YoElo
agora ao rriÉK assunto.

Iln povos emrt ejs quais, ã exceção de sua
mulher e dc seus fiíEios, ninguém fala ao rei
sem mtermuJiános. Km «na nação, as virgens
exibem as pariu s do gorpo que o pudor raSo-
m cTi.d :l sc .sonepafern á vista, enquanto ai
mulheres caldas j.s cobrem e escondem
cuidudosameídu, Alhures, e^islc o lm 5 sl i.i tji

i*

(não sem rdâçát) com o precedente) ele se

considerar obrigatória n caM idade para a mu
IUííf crisudn. Ah solteiras podem entregar se A

vontade t quando emprenham pnrvçnlLira
podtíiti pnivnenr o aborto, mcdíanlc dropns
especiais e sem recorrer no singrado. hm outros
hipfe.s. quando um negociante st ensa todos
os rteitodnnies convidada à cerimônia dor
mem com a recém casada, antes trsesmo do
inarido; g qiuinio maior o inúmero, m riiorc ;

honras c uonsideracao se lhe demonsirnn jv ir

sun coragem e resjsiétiem O mesmo ocorre
quando uni oficial se oi^u ou um nobre c
outros hnircutnto. w se Iraia de camponês ou
atautm do povo rnnjíUh cabe :tn senhor o direi

lo de dormir com íi casada. F em o faatndo
exortam nii iodos 4 ser llçl ao marido, hm cer
ms países eneomrftrtVSe cunsis dc lolauncia
nus quros ns Mutucus substituem as mídliercs e

aí ocorrem^ casaiTUínu^ Há lujsures tmdc as
mulheres vão :i guerru com os maridos e não
semente usmum parte ndu .combate,s mns iam
bem parOvipiiiii do comando. Qulm* unde uâi?

w usam apenqs anéis no nririz. rios lábios, nus
bodieclin& c nos jirtelhus. mas ainda vmvinsík
i;iLint r por ve/os hem pfiftactas, enfiadas nos
.l ios ou nus nádegas: e muros onde limpam os
dedos nas coxsui, nos Lcsiienloji, nu pi anca dos
pes. ! existem países Orrde os filhos não ber
d rim. e sim üs sobrinhíjs e irmãos; uthures a
híNmyri cíLbc aos sobrinhos somente, salvo
quando sc uraia tia suftü.sslo do príncipe,

: ,I|J No iex-!o 'sainêrtiÉnf
1

. ^adíamcnce, sem pre

conceitos, ÍN-dfhT.)
' 1

1 No ! l‘M !.*:

'

' 1 1 1 Rn \n en muL ierc , irítln i C vn div^rs i

sç o qii(' nào parece itiuiio clarci iiuanto ao ísftníR

c ;-Lcirv rií ^mftfiírjd' Adulou bí ü interpretação úú
Miilhaul. inuiúh tml>:ir.:i -i^ s ,-> Li Ir^duZiL', LJlvt/.

m:tis ^rtíTicnu? jlD c^pirüü de Mí^filíiifine, pOr
'-InCiibii-, iL,m vou Ci-bJtLo, irtRnUft 'vin sua diversidis

de”, f N. do I ^

Vemos que cm uulrH:íí p?ti JiC ^ OS bens pcfi.cn

à connmidacfc c tem os inugístrados sobe-

rano-, n cneargEí de cultivar aa itrras c repartir
os frutos segundo ;ts necessidades de cada um.
I: cm oertas regiões, choram a morte da.s criran

^£is e fcsicjaní a dos velhos; noutras dormem
no nicsmo lei lo tScz a do/.c homçnis com .suas

mulheres; noutras lis mulheres que perdem
seus marido k dc morte violenta não podem
casur novamerMu; noutras apreeiam tão pouco
a condição da mufPier que matam lt

L

anças
dc sexo feminino ao nascerem u compram dos
vizinhoa as mulheres dc que precisam; noutras
os mn ridos podem repudiar sua.s nuilhcrcs sem
necessidade dc alegar o q lhj c.| ucr que seja, mas
S.f mesmo não C permitido ãs niulSiercs; n Outras
pudem oti homens vender suai èspe^as se são
estéreis; noutras eoaínhiim o c-Ofpti do defumo
e moem no alé que vire uma papa u então
bcbflm-rLü com u vinho; ttoutraK a sepultura
mais dtsejávd é ser comido peRis eãcL*; alhures.

aves: noutras regròes acreditam que ah
ri-:mns Lclizes vivem cm fiberd:tde rni lupiircs

delicioMjs go/srido tudo o que ú agradável, c o
eeo que às vezes o ij.vimos ê a íull voz.: noutras
Combatem denLm d'ãgua c llceham eom segu
ráJiça nadando; noutras como siutLf de saiisCa

çãct. erguem os ombros c baixam a cabeça; c
descttlçain o:í sapüios :m entrarem nn revi

dcnct:i real; noutras entregam aos eunucos a
guarda das mulheres vorntRjs a vkb reli.g«>sn.

e. para núo serem das íLmados. Ihds rnusi'

Iam ttâm c lúhioc e entre setes mesmos p&vt>s
va/am <is nlhos nos sscçrdDE&s. a ("nn dc que
mtii-. faci! mente su aproximem dos dcmÒPhjs ç
lhes ouçam os oráculos: noutros jklíncs ead.t
qifill tem o deus que Mie agrada: [cm no o euçá
dor no leio ou na raposa, e o tvse.-»<lnr ao
peixe; e ídolos pum cada moa djis p.tmVs
humanas Sol, I ua c rerra ctinsticuem suas
prirtripjii-, dívíadíLdcsi e u juramento üorulste
em tocar o soln fixando o Sol. (. a cnmc e o
peixe emre eles se comem crus. Noutros la/em
as i rs ais sol unes promessas jurtmdo peto nome
tk- algomu pc^íiüa íiilccida e vg iterada ^>brç

cujo túmulo í>üusan^ a mãL>L noutros. jmurLl-

mettie h eamo presente de ano novo, manda o rei

a seus vassalos um Ibgo aeuMS. o qual ^ubxttcus
o que J

i íij a na casa e deve ser apagado: e aó
novo braseiro vêm (js súdiuis desses príncipes

bu^Cür Sou prAprií J fogü sob |igi^:i Jc sr mro.i
iL:m ctJlpíLúi^i dc lesa-mai^Mcick-: nourroi o j ue

abdica paia eoitsugrtir se às práticas rcHjdo

sa.s, e> o qnc acoplecc niutias vexea, seu .*uuev
si>r imediatq c igualrnejiLc obrigado n íibtlicar

passando o puder a quem vem em lerçeiro

lugar; nüüum mud^m de forUUtde gaverno 2 Dí

Ní i ; ca io
L1

pti I
j
et:'

'

qunj Mama ifeoc m.m de uma
vez ujkU rio scnciílo de ^ovemp. {N. do T.i
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tão frt^ücntçirvcrU* quanto o requerem ús
negócios públicos, depondo o rei wt lhes parece
convenaenLe e confiando o poder aos anciãos
ou à comua id-iide; noutros Siemens c mulheres
saú circuncfcos c todos batizados; noutros
enobrecem 0 soldado que apresenta a seu sobe-
rano as cabeças de sete inimigo* por ele mor-
Sos cm um ou maii combates; noutros* coisa

rara c pouco de acordo com os princípios
sociais, não admitem a Imortalidade da alma;
noutros a* mulheres parem sçm apreensões
nem lamentações: noutros elaa usam perneiras
dc cobre e, se são mordidas por um piolho,
devem mordê-lo também; c nar? n usariam
casar antes de oícíttÉr sua virgindade ao rei;

noutros a saudação consiste em tocar o solo
com o dedti, erguendo o para o ccu a seguir;

noutros os homens que transportam fitrdus

Carregam nos à cabeça; e as mulheres aos
ombros, e estas mijam de pc enquanto aqueles
o faiem dc cócoras; noutro* como sinal dc
amijeade. enviam seu sangue às pes^aí qucri
das; c inCCflSajn Como aos deuses o* homens
t|uc querem honrar; noutros fluo permitem o
casamento entre parentes, não somente alé o

quarlo grau, mas dc qualquer êfíiu: noutros
amamentam os filho* a!c n idade de quatro
anos e mesmo üoêc; c no entanto consideram
perigoso para a vida da criança dítr thc dc
mamar untes dc um dia inteiro depois do
moíüi mento: noutros c«bc aos pais castigar os
indivíduos do s$xo masculino e ãs mães, ao
abrigo do qualquer indiscrição, aí* pessoa* dc
seu sexo; u punem os Condenados, pgndLirtun

do-os pelos pés e os defumando: noutros
circuncizam as mulheres; nuuíros utíJixem
todas us erva* nu aliniciitaçio, salvo a* que
Lcm mau cheiro; noutros nada sc fecha c as
casas por mais belas que sejam não têm porlM
nem janelas; nào ccm cofres com fechadura e

õs JtuJriies são punidos muito mais wiverii-

mente do que alhures; noutros matam os pão-

lhos com os dentes como o* macacos e acham
repugnante esmagá-los com as. unhas; noutros
durante a vida inteira não cortam harba nem
cabdos, nem unhas; há nações unde *ó cortam
ji. unhas da mão direita, conservando intatas,

por garridice, as da esquerda; e há unde dei-

xam crescer à vonutdc barba e cabelos -do tadn
direito, raspanehvos do outro lado. Fm regiões
vizinhas, numa c atrás que raspam a cabeça*
noutra na frente; noutras os pais alugam seus
filhos aos hóspedes para que deles gozem; e Os
maridos emprestam suas mulheres; noutros
não é crime ter filhos da própria rnàe

n como
não d é se unirem o* homens a suai filhas e
filhos; noutros durante os fatln$ abusam das
crianças e as passam de mãos em mãos sem se

preocuparem com o paxcalesco. Má países
únde comem carne humana- Lm Las outro é
dever piedoso malar o pai que atingiu uma
certa idade: alhures decide o pâi sobre a sorte

dos ílihofi quando ainda se amamentam, dcsãjt

rcando os que quer con:jç rvar c educar e os que
destina ao abandono c ã morte. Em algumaS
regiões os maridos velhos emprestam suas
mulheres aos jovens, em outras das são eo
muns a todos, e ii&o htim pceado; e ocorre em
outras ainda adornarem cias seus vesttdüü Com
borla*, de lã ou seda assinalando o numero de
homens que as possuiram. F_ nãn terá o costu-

me constituído aquele estado comporto imica
nteíilc: dc mulheres que sabem manejar u.s.

ar mus c dar combate? E..aquilo que toda a filu

súfia nãü coci*egu£ incutir na cabeça dos mais
sábios, não n ensina o hábito ;j çcmç d as .elas

ses ruais baisas? Fois sabemos que existiram
puvos que oãbsóCiente desdenhavam u morte
mas ainda lhe festejavam a chegada; entre uu-
Iros as crianças suportavam sem sinal de dor
serem flageladas ate a rnorte; alburez a riqueza

era a tal ponto desprezada que o mais mi-scrã

vel h nbi t n-Ttlc da cidade não tfC houvera dignn
do baixar -sc para recolher uma bolsa chçja de
escudos Conhecemos países mui íéricís e mdo
produzindo, onde, entretanto, o* u li mento*
maj* apreciados sâo 0 pao, o agrtio c a ãtíua.

F não s<r expMcíi lüttibüiri pelos costumes c*kc

milngre do Ilha dc Quiu, onde, em sctòCcnlos

noa, nenhuma mulher ou moça *c viu ultra

jnd& cm *ua honra?

Í:íti Mim,», li meu ver, não hd o que o costu
mc nao faça ou nào pym fázçr; c com razão
afirma Píndaro, ao que mc diferam, scr o há-

bim ú rei c imperador do mundo. Algucm, que
enetintraram a espancar o puí, rcvptmdcu ser

l *üç 0 costume dc sua casa; que íjçy pai c.span

cara u :ivlí e cite ü bisavó, Ci mostrando
ü filho; e este há dc espancar- nw quando
alcançar minha idade.

E ú paL que o filho empurrava aos iraneos
pdn rua, ifitímou o a cessar o* maus traio* ao
chegarem u certo ponto, pois cSç próprio ,»

maltratara seu pai até slí. c íili sc situava o li

múí dos injuriosos jrns.imcnio* hcrcduárion:

qoc os 111 h os sc li aviam ncostumado a mínis-
irar nos pais em sua Tamília, b por hábito, dtz

Aristóteles, tüntA? quanto por doença, que cer-

tas mulheres hc depilam, rt>cm as unhas,,

comem carvão t terra; ç lamhÉm peto mesmo
rnuiivo juntam-se os machos aos macho*. As
leis da natureza nascem do CoiLume. pois
todos veneram mferiormçmt as opiniões c o.s

usos aprovado* e aceitos pda sua sociedade; a
clcs não JewbaJecem sem remorso, e etn os
adoçando recebem aplausos. Quando tia ítmi-
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guiado queriam os cretina amaldiçoar ;d-
guvm, suplicavam aos deuses que o fizesse
contrai r algum mau hábito.

íJ principal efeito da força do hábito efi^jg
L'rn que se apodm de nos’ a tal ponto quç já
quaíe EiLHi está cm nós recuperarmo uji s. a.

rctlcLirmos sobre os alo.̂ a que no.s impela, Em
verdade, como ingerimos còitã o primeira leite
habito# c costumei, e o mundo nas aparece sob
certo aspecto quando o percebamos pela pri-
meira ve?:», paTtee-nos não Lermos na.scido

™h a condição de nns submetermos
também aos uostumes; c imaginamos quç as
;dêins aceda# çíb turno de nós. e íijTijndida

V

nós por nossos .paLS, síki absolutas c d itad as
pela nalurtva. Dai pensarmos que o que está
fora dos costumes esta igualmcnte fora da
rai.ao, c Deus sabe como a>; mais das vcícs
erramos, Se, como nós qucá estudam«í, aprsn-

a fíi^è kJ, Ludos, ao ouvirem judicio th a
observação, aplicassem o ensinamento no que
lhes diz respeito, veriam;, inçominemh que não
«fiiwMlui simples frase bonita, masé uma ver
dndçjra diiçotfoda na tolice babilual dc imjsko
julgamento, Mas recebemos a# advcffénciaadíi
verdade .como se se endereçassem aos outros c
riao í i nos mesmos, c. eiri ve* de aproveite ks.a

_ .

' lini de rndhorar m nossos costumes, nos nos
Contem amos, muito mía e inutilmente, cm p
c a c alocar ny mcn^ri-iL Voltemos porém ao
imperàiívo dos costumes.
Oí povoa. flfelios k ülícrdudc c u se governo,

rem píir si mcsmsfs. enearam qusdquer ouúa
foriTia de governo Conra monstruosa c coflcrâ
ri^ a ti.mjec/íL Os que esiwi> acosiu mudos it

monürqum o meamo pensam dc seu stsicmu.
bsley úliimo^ quaisquer que sejam as opumi
nidndes tjuc se Ití cs oferecem dü mudar» c ainda
(|iit3 I c' rtei

:

lj 1 1 ‘sdii p.rynd-cti diftc tildado dc SC
^embaraçarem tk um chefe &iü™yèvcl,
apressam se cm buscar omru.com o qual itrào
dtílcuktades idenõeus, porque sào incapazes dc
oduir a donramaçoo de um senhor, f; em
quéneÍM dtj habito que eiqs rrftj,str&mas sülís
jCHos com ci pj-LÍ:- onde nascçrnps, c ns «áriy-t

6 t?1s da Escócia despn^ísm u Touraiuv üüithi
os cilas a TessãJm,

Pcr^tiniitudci l}ftrtn ,il>s gregos aç desejavam
adot&r O eojilurne in^íjiiriíi tÍL ujijuíjt h.< eadavçr
do próprio ped (jmjís estimavam não Haver
scpukura mais honrosa d& li-mc o seu corpo},
ouviu deles que pur «ada mi mundo o farinm'
m:is tentando persuadir os hindu:, dc abando
naram seu ritual c s^uiírem oda Grécia,
era dc qttetmar q corpo dos pru^eimorcs, irmis
.u>rror causou ainda. Assem adimos iüdOí;,
Liuuo mais quaen.» o -cosiumc nu\ esconde- a
verdade essencial das coisas: há nada

tãc.> íirandc ti cirt tão apradãvct à prime tra 'yista

qüe^aos ptjucos não nos cause -menos .admira
ção J {>

1 endo precisado outrora jüsijficar al-
guns de nossos costumes, aceitos tomo certos
entre nós c nus regiões circunvizinhas, ç nãu
desejando invocar apenas a força das leis e dos
exempla, foi às origens ddes e íhc? descobri
I undaitientos tão fraeo.s. que mal me contive
para não me desgostar nem ler de os refutar
e:m lugar dc convencer os outros dc stia valia.
Resta 0 mero- a que recorria Platão a Um de
f;m:r cessa nem os amores cõl)|rt) a natureza,
que sc praUcavam em seu Lempíj: ainseguir
que a n pilamu púhlicn ua concluía^ illCÍtaJldo
os poeías a combate-los. c tstigmiiiizjidos cm
suas narrativas. Desse modo esperava evitar
que uma rapariga, por mais hei a que fosse, itis-

pirasse amur seu pai. n que ns irmãs nád
aspirassem às caricias dos irmrios. ainda que
dc admirável bckza, Valia se áw kndas dc
1 lEites ' Edipn. Vlncaréus, as quais canípdas ás
crianças uu mtsmo tempo as divertiam c y;ru-
vavam em seu espírito úcd.s lições dç morsjl,
s 'j ni dúvifot n pudor é umu bete virtude c nirs-

g.ucm lhe eoFitesiíi a uttltdidç: c entrdiatito
iiifljs difiuil Valor izâ-Sji de acordo com n naiu
reza do que n jus ti ficando pdu bDStumt as leis
c os preceitos. A'i uíiuSns primeirus que- levam
a se adularem tais Ou quais maneiras de ser,
com tliflculdíide se descobrem, pnr mfhückssgs
que üejam as pesquisast c quem $ estas sededl
e;t, rnnB u' refere u ete:. nào ousamlp sequer
ducidá las. Volta-sc antes de tudo para o
lume. estendendo se lon^amcnte a respetio e

triurtla sem pêrcnlços, Os que n;ui qtic
JCm obviar a ruis pesí|uisas erram mais ainda c
diegitJu a conclusões eítErov^antes. Tentem

u

itlia-n í .fisipt), n qual ern mais de um trecho de
seus escritos demonstra a nenhuma rmrwn'
lanem que empresm a quaisquer unifies inces-
tuosay,

Oucm desejar desfazer se d ii influência eva
gerada de cerltis cositmiies. verd que indubita-
velmente alguns dc muita autoridade são
suscetíveis dc ftbancloriü c a.tsentam apenas na
sua nrtliguidáde decrépita; mas arrunciuidíj
lhes a má.Kcara hirstitn c enrugada, c Os cjcarni-
Tiando do pomo du vista clu raiao c da verdade,
u que descobrir o ojpanurú ;t pqnto de indagar
de si mesmo #e CMá na plena posse dc se o
bOiThsenííLi. o qual nuncrt lhe terá entretanto
talhado menos, hu lhe perguniarci então Sti

pode haver algo m.âis extraordinário do que
um pu-vçi submetida a Íeis dc que Jamais ouviu
falar: adstrito, na# quFsiões FcJarmiii a íeus
n-egóckis privados, çasamcníos, doaçots, testa

2 ?3
Lucrêuio.
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nricnEos.. compras e venda;;, a regras que nào
conhece; que nunca foram publicadas em 5ua
língua c cuja tradução e interprelaçao só pode
obter por alto preço, e não nas condições quç
engcnhosamenle propunha 3 sócrates (o qual
aconselhava aos reis que ísen Lassem dc taxas o
comércao e as atividades de seus súditos dc
maneira a serem assa?, remuneradores* tom an-

do- lhes ao contrario muito onerosos os proces-
sos de demutidãs}, mas. nas condições incríveis
que nos regem, em que tudo we vepde, mesmo
os conselhos, cem que o recurso à lei é merca-
dejadtK Rendo graças ao destmo do falo de.
scp.undo os historiadores ter sido um ftdulgO

ftascÈQ quem primeiro protelou quando Car
los Mftgfto quis estender à Gàlia as leis do
Império Romano.

íiaverá algo maia eonlrârin às condições
naíuriiís da sudedade du que vçi uma nação
onde t CONlumc c 3 -iin eiun ado por lei — M?r

venal a profissão dc juiz* e serem as sentença
pagas à vista em bou moeda: onde c legal que
quem nhn pflSSa pagar uao powa tampouco
apelar para a justiça e que esta mercadoria es-

teja tüo valo ri /ada que as pessoa* encarre
gudah dc Instruir e julgar <?$ processos consü
hiam dentro do listado um a quarta ordem .ve

acrescentando às ires duirax jã exislcnics: o
ciem, íl tlobreiía e O povn? Cnbend-u n c ss;i

quariji ordem a nplieaçào e a feitura da?, leis c

autoridade soberana wsbre nossns bens e nos
sus vidas, e lórmando ela uma classe distinta
da nobreza, ocorro a cxisrènda dc uma dupla
legislação, compreendendo por um Uln as fcr.

que regtítri as quesedes dc honra e por outro u*
relativas h admimicrnição du justiça, as quais
ecn certos c«*o& se opõem tunas às outras.
Condenam as primeitm lâo severamente quem
expemnema um desmentido público qinmio
puntím : i . sefiundns uqudu que por iiu*u eíi^tign
ei amor. Pda lei miííirif c degradado dc honra e
nobre/ ;1 quem recebe um insultn c pela lei civil

quem deste se vinga incorre em pena de morte,
{Desonra «ç quem recorre á lei para a conde
nação de uma olertya a snj^ honra 1

;
c quem a ela

não recorre para castigar é punido pela kí.)
Quç perisjr dessas duas parles de um só líkIo e

no entanto tão d [feremCs? À uns incumbe y.tilar

pda pa?.,_a outros pcin guerra; uns lem o lucro
como prêmio, outros h honra; àqueles a cién

cia, a estes a virtude; àqueles a palavra,, a e-Atcs

a cLçàüL aqueles a justiça, a estes a intrepidez;
àqueles a razão, a estes a forçj; ç usam uns. u

togu e outros o uniforme- * \

Nu lçxiíj: "cctívlã la rube longuc, c*i,m cy lu

cüuiLc cn parlage" — ti que não íersâ seniitlu em
lin^uBgcm atual dado qisr não coriY-sponrk às dife-

renças dc jndiimenrária dc c]êric;os í rttíliureü. {N.
doT.)

Q tiamo às coisas indeterentes, como as

vestimentas, a quem fim quisesse adaptar ao seu

objetivo verdadeiro, que ê serem cõmoda-s c

úteis u hem adequadas ao corpo, o que Ibcs dã
graça e atende à.s conveniências, cu assinalaria

toma atingindo, a meu vur. o limde do groies-

co. os nossos bonés quadrados í esi^a ionga
cauda de veludo pregueado e dc enlbiies varie-

gados que pende da cabeça de nossas mulhe-
res; c também os nossos caiçÒcs que. tola e

inulilmenle, nog amoklam um membro de que
mal podemos, falar honejiíaTTitntç ç que assim

acabamos como que exibindo em público.

E&faUü coniLsidcraçòcs uào devem entretanto

desviar urn homem sensato do estilo çomum;
parece-mc ao contrario que toda originalidade

e exlravagúneia provém mais da loucura c afe

L^içiio ambiciosa que da vçrdadetra raxiitJ. O
iábio precíüfi uímeentrar-se e duixaí n ^cu espi-

rito toda liberdade e faculdade de julgar íts coi-

sas com serenidade, mas quanto ao aspecto
estea-jor delas, cabe lhe conformar se sem d is,

cnzp.intPni com as maneirais geralmcfitc acetEas.
A cjpiniãrO pública nada tem a ver com o UossO
pensamento, mns o rçsto, nossas ações, nosso
trabalho, nossas fortuna^ c nossa própria
vida. cumpre- nr>s eoJoci lo a serviço da colctk

v idade e submete lo ã rua aprovação. For isso.

u bum
i

e grande Sócrates recusou salvar u vida
pda fuga, seria desobodeter ao mngis
iradís que o condenava, embora fosse esle
posüivdmunÉu jnjusto e tniquu. Observar as
leis do [mis cm que nos cueomnimos é a pn
melra dux regras, c uma Ict quo prirná snhre as
ílemai.s; "ê belo crhçdtiecr i\>. té ia dc seu
pi!írís *.

Enciirenios a questio dc ouirt? ponto dc
v istu. 1’. d uvidojio que a vamagem qnc pqdc
haver cm modiUcar uma lei ptfr tudos acatada*
seja incontestavelmente maior do que o mal
rçiiitt&mc du mudança: Eafitw mah qiuJito ns
usos e costumei dc um ptivo ido como um edi -

Ikío constituído dc peçus diversas de lelI

rnandra juntadas que ê impossível abalar uma
.sem que o abalo se eomunlquc ao conjunto, 0
legislador tios Thuríens ordenara que quem
quiscísc pr^pisr i» abolição de uma Icl cxisien
ic. ou a ud-oçãí» dc unia novuT & aprcscrttasge
Jútntc do povo. corda ao pesct^), a llin dsr

que, cm não sendo aprovada n inovaçãn r ihss;e

imediaianicnte enforcado. O de Lacedemónia
sacrificou a vida para cibter de \scu± concida-
dãos a pmmÈ^a dc rtão modíncarcm lletlliuma

de suas ordenaçdes. O éforo que cortou brutal-

mente a& duas cordas acrescentadas por Frinis

a citara, não se deu ao trabalho de indagar se o

instrumento era melhor ou não, se acus acor
des erum mais j>crfeiu>s; bastou lhe fmru.

*** Grotius.
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Condená-las que constituíssem ama modifica-
ção ao que desde multo exislja. A mesma
significação nnha a tüpada enferrujada que,
cm Marselha. representava a justiça.

A novidiLLlc, qualquer forma que assuma,
me aborrece profuntíamente c ercio ter razão,
pa\x vi os seus efeitos nltamente dés&aironcs.
ELáxa que nos atormenta -h ó tartíos aros^^,
não produz iu ainda todas as suas conse
qücncjas e eh? entanto podemos dizer qtíe dire-

ta ou indirctaménte tudo atingiu e foi a causa
prime ira <de muitas desgraças: os dramas e rui

nas que :>e acumulam desde u seu apareci
mento sib sua obra ou cortina cta sc engendra-
ram; a ela. somente a eia se deve culpar: “'Ah.

dc mim vem todo o mal que experimento"™ 7

Os que subvertem um Hsíado são em gera] as
primeiras viíim.ih. du subversão; i-uramcrilc tc

iipruvtiLa da perturbação quem ergue o mun-
dai'Ée du rebeldia^ ele simplesmente agita e
HJrva a água para outros pescadores. A Rcfor
ma abalou e iieatnantdou as velhas instituições

de nossa monarquia. C«m ela, çüjç grande edj

fício perdeu 0 equilíbrio e vem rnebando na
velhice e dando acesso, através da* fendias. 3
todas as caiam idades, A majestade real Oferece
no início, diz um autor amigo, maior resis

iciicin do que dâpoi* de n balada. Sua queda se

aedera cruao. Se o mal ê principul mente Impu
tàyel aos inventores^ 0 do movimento, mais
criminoso:: amdn -iüc? seus mi iiadures

™
" ijuc

mí cm regam nos mesmo x cs£fc5s>* cujo horror
prcscneiriram c de cuja repressão parlid param.
Se 0 mal como a honra 'm: gradua, têm os
iHJguentjlcíi síibre os outros da liga a primazia
da invenção d de terem tido a coragem de en
Irar na liça antts 4o^ oülmft. Os fauJores dc
perturbações desejo*o% de introduzir a dew>r
dem no Bslfidú píkIciu facilmente escolher sküs
modelos nuns como noutros: oltreeem-liius,
jmbo^. de tilda tispecb. As nossa* próprias
leis. feitas para remediar o mal inicial, fume-
tem meios e desculpas a iodo* ou m&u*
empreendi mentos, Acontece-nos hoje 0 que diz
Tuddides das perras civis de suei época;
empregam eufemismos prun. qu^Sifiear eis pio.:

re*; puixoes poiiLicun, para apreaentã las de um
angulo favorável, desculpar lhes os atos, nhe-

rrtr e atenuar as ideias que lerjam despertado
y: usassem seus verdadeiros nomes, E cudu
esso a pretexto de reformar nossas consciên-
cias e nossas Cfeuvas: o pretexto c hones
tcF*.' Q

I

ia * A R^Eorma,
^ u? Ovídiu.
iOB

OsliufiaeuMce.
*** A l-'SL%
J,n Teréncio.

Entretanto. por uudhor que seja, o prelcxtu

da novidade é muito perigoso; ”c por isso

rtunca deveriamos aprovar qualquer modifica-

ção nos costumes jin[igos
JT? n

, E direi franca
mente que me parece sinat de excessivo amor-
próprio e grande prççtjnção v^lurizar aJgucrn

Sua opinião a ponto dc Editar, a Hm <íç vê-]

a

triunfante, subverter a paz. pública em seu pró-

priu país, facilitando 0 advento dos males
inevitáveis inerentes ã guerra civil, çem falar

na horrível corrupção da moral e naí mutações
políticas, que podem ocorrei. P*

r

àu será mal cal-

cular ir mu encontro dc tantas desgraças certas
e esperadas para combater erros contestáveis e

discutíveis? Haverá vício pior do que esse que
choca a próprsa consciência lí í> conhecimento
natural ?2 T 2 O St cindo romano, em oposição
üíO povo quaiiiu Liei exercício da religião, ob-
viou ã difittJ Idade respondendo que ‘^iítso inte-

ressava rriniis aos deuses dn que a elés mes-mos,
e que os deuses saber irdm como impedir qual
quer profanação^1 t:i

. Resposta anMuga à do
oráculo de Del Tos no momento das guerras pú-

nica x. Temendo a invasão dos persas pergun
laratn an deus íc deviam esconder os tesouros
do templo ou carrega tos. E lhes foi respon
didt) que deis^síjcm tudo como estava c pen
saxseni neles mesmos^ pois era cap,^. dc provei
sozsnlit» suas necc^idadcs própria;*,

A religião cristã c eoneebid.-t dentro dc um
CíipLrito em In çíi temente jusLO e utilitário: nada
recomenda maix* c, dc maneira expressa, quan-
to a in Leira obediência dus maiiisirados c

con^ervacno do governq. Que ntaravilhoHo
exemplei nos deu a sabedoria divina quando,
para assegurar a ^aJvaçjLi do gênero humano e

essa sua gbfcoiEi vitória contra a morie c 0
pecado, quis que iststj .somenie oeotrexsc dentro
da ordem potóica estabelecida 1 E submeteu
seu processo* a reslíxEiçao de um objetivo ião
C levado E salutar à cegueira c á injustiça dc
nossas instituições u nossos- costumes! £ admi
Mu que com&sc 0 sangue dc seus eleitos c pas-

sassem líinp.L]*» unos até que amadureces^ o
inestimável fruto!

Mavcrú muito quç dizer se quiser Cümpa-
nr aqucTc que re.speila qs leis e a lorma de
governo de seu pajs aim quem empreende
sujeitá-las ã sua opinião e modificá-la*. Tem
por ele. 0 primeiro, ser a kus linha de conduta
simples, de obediência e uumarrenco ao exem-
pb. Rode fazer quç Hzer não ajiirá por mal-

JM TitoLèviü.

Texto confuso que MichauL interpreta dema-
siado livremcriEç ccmid;

íl
efise que v»j dftenuuntfo k

nossa própria eonfictêncja e a uma nrdem de cnijsas-

e*labí]eeida a aí^ita". {N . do TJ
* 1 3 Tjta \jvio.
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dade e o pior que lhe pode acontecer é sua infe-

licidade pessoal: “quem nào sç comove ante
uma antiguidade atestada c conservada através
de tantos brilhantes testemunhos ?'^ 1 4 Alem
do que diz Isòcrates que as faíhas participam
maas da moderação que do excesre. Quanto ao
segundo, sua sitÉtação é bem mais difícil. Pois
quem^ se meie a escolher e modificar usurpa a
imtoridady do juiz c precisa demonstrar o erro
do que elimina e o bem do que introduz. Essa
vulgar consideração me rctetfe, e iVçou minha
proprta moe idade temerária. E mc impediu
carregar ao? ombro* tãú pecado fardo uomo o
de defender uma ciência dessa importância c
ousar para com cia o que cm verdade nào
üusafia nem mesmo em- relação á maia fácil

das que me ensinícram. e acerca da* quois a
temeridade dc um julgamento teria menos
aJcancc, Considero com efeito sobsrariamemt
iniquo querer subordinar as instituições e m
costumes públicos, que suo Ííkoe, às Opiniões
variáveis de cada um dc nós (a razão privada
ttm jurisdição privada} c empreender conlni aü
leis divinos o que nenhum governo toleraria
Contra a.% Eeís ctvis,

htflbórâ a ra/ím hum Jin a icnha suhrc c-stus

últtmiih maior ação, nâo deixam cias de reger
aquclev mesmos que us prcicmtein julgar; e
noísa inteligência, por grande que seja. não
sorve aenfio paru ftKpliciiddA « mtm ! as. Se por
vezes ft providencia divirm ignora essas regras
1 que nos obngn, nâo o faa paru no* eximir dc
Obedece Jis. São cfcitcvi- da vonuidc divina que
devemos admirar sem procurar imitar. £ o*
exemplos extraordinários que nm outorga de
seu puder, íí*mr alados pdos murcas c*pec!
fieus c míirufesiaí do mtlugrc^ esíito dc iut

mfKlo ao ima do que podemos, fazer c ordenar
tine è loucura c impiedade icniar reproduzidos,
Não os devemos experimentar, c sim contem
p] íl los com espanto; são acm <ie ctiú alçada e

nãc> du nossa, e Cotia faia com sabedoria
quando diz; “ccti matéria de fcHgi&o uuçu i

,

Coruncanu-s, P. Scipion, p. Scevnlfl* sobcr&no-s
pOrtlfnoH i; nào Zeniís, Clcarnç cm Cri?i
po’

1^ " .
Mo que diz respeito à grande querela que

fLO£ divide uiuatinçnite, cm que há cem artigos
a suprimir ou u nncrodu/ir e todos du primeira
importãnciu, su Deus sabe quartias pessoas
podem vangloriar-se de terem estudado us
razões essenciais, a favor ou comru, de cada
pauiíkh O uúmero de indivíduos escrupulosos
t limitado, at é que ckísioít»:; e nào Éçiram des
feitos paru nos perturbar, Mas fora deles, ioda
essa multidão para onde vai? du que lado se

J1 * Cíçtro.
3 1 1 CíccrtJ.

alinha? A Reforma produz o efeiiíi dc lodo
remédio pouco eficiente e míd ministrado: os
humores de que procura livr&r-nos. cie os esci-
La^c os amargura; e eles continuam cm nós.

Não nos pódc purgar na s.ua fraqueza, e no*
enfraquecem entretanto; e de sita ação liramoi
apenas iu finitas dores internas.

Como quer que seja, a sorlc. em Ta/endo
com que Falhe por vezes o nosso julgamento,
pí.H:-no.s não raro diante tk* necessidades tão
absoluUs que cumpre ás Ids porlidcrâ-las; e
necusar-sc a admilir uma inovação que acaba
peir sc impor pel* violcncja é obrigação dolo-
rosa pora quem deseja, cm tudo ç por ludo,
manlcT-sc fiel ao dever e obediente à regra. Eia
o coloca em situação desvantajosa ern relação
a quem se outorga toda liberdade de ação ç
considera permitido tudo o que pode servir
seus intentos, não Conhecendo obstáculos au
que imagina útil a seu ponto dc vista: "confiar
no pcrUdo é instigá-lo ao mal

"

J 1 6
{ Tanto mais

quanlii ns. leis ordinárias dc um governo nor
mal ná[> prçvêcm esscí acidentes extniordi
nârío^i Feitas para um corpo cqiõs membros
principais executam sçus deveres, da? supnem
que todos, de comum acordo, éstart dispostos a
respeita los; seti funcioutunonlo nâiural apli
eu- se a uma. ordem de coisas calín.i + sercníi,

que iodos se acatam; nada podem cias lá onde
reinam a licença _c a violência.

Censuram ainda agora s esses grandc.s
personagens dc Rontu. Otávio c CaOo, terem,
durante a* guerra s civii stisei unjas por Sala c
César, exposto sua pàtrto ás últimas citremf
d ades, dc prcfcrenL-ín u recorre !,*i etn detri-

mento das leis, nada fazendo para mudà-ias,
Nesívcs casos de absoluta iicocs ud ade. éni que
nada resta a fazerJ1 ?

, seria com efeito pó?
vei.es mnifi. sábio baixar a eabcçn ç ceder um
pouco eífeunstancuiH dó que y: übsiinar em
não outorgar nenhuma conce?$io, Declarando
qualquer eimudssik! impossível, da-sc a violên-

cia a oportunidade de tudo esmagar. Quando
as leis nãíi podem obter o que tem o d ire i u ? dc
çjttgir. mais vale que exijam somente o que

píídcnt obter. Eo
i o t[ue itíjucle que ordenou

dormiççcm dus vime c quatro horas; e o outro
que prescreveu fosse, por uina ve?„ declarado

náo ocorrido mt dia do ouEcndârio; e Jambérn
aquele que do meu dç junho kr/ um .sepundü
mês de muno, Os próprios laccdemõnioi. cão
obedientes cn crer unto às leis de seu país, impe

*’ r<

StncciL.
J

1

7 No cesto: "uti ct n'y a píus que ientr”t ru> caso
ir i guerfa lívjI paja mamei uni estudo de eoiüits
aupCFÍLtlo. tN. Úíi I ,)



ENSAIOS — r 65

áiúos de eleger duas ve^es seguida* ;m> carga
de almirante o mesmo personagem. c exigindo
a situação m Trtamiv&uie l.isajvdro nesse posto,
elegeram Aracy* almirante mas nomearam
Usandro superintendente da marinha. Valeu

-

do~se de semelhante sutileza, um de xçvs
embaixadores, enviada a Atenas* a fim de obter
a modificação de certa ordenação, e a unem
Pérleles objetava ser proibido retirar, depois

da idscrtçíto. o quadro515 que promulgava
ume lei, disse que nada n impedia de virá- lo da
outro lado,. E Plutareo lom^a Filopcmen por-
que. na&tido para cu mandar, subia nan ^men-
te comandar de acordo tom a lei, fflas também
comandar a própria lei quando o requeria a
necessidade publica.

J

1

n Ak IdSr eram uíTxjhJhí ttm quíiU-ru-s CcIctc-íhIul
noí rtcLntof: públicos.

Capitulo XXÍV
L>ETiã niÈSTiia iinhs de conduta pode levar a resultados diversos

Jacqucü Arflypt, grande esmoler de França^
contou me um d ia o seguinte foiu muito lumro
üo p:ir=i um dtos na&so;; príncipe s. c da mais
ril(;i porção, embora dc origem estmngeir;^
Nu inicio de 00*3*3 agitações, no sítio de
Rtião. foi de advertido pela rainha» mãe do rei.

de unia conjura contra suu vida. A*, cartas d:i

Niinlus meneion Eivam expiessamente <? chefe d ei

ocui;;pi ração, fidalgo íifigcritao ou dc Natiics* o
MUff frequentava cntào* ;i fim dc alcançar mu
objetivo, a ca*a do prínripe. tdsic não eomuiu
uou a ninguém a advçncftdu, Nu dia seguimt,
passeanda na coimei Santa. Catarina, onde mi
achavam instalados o* canhões quç domina-
vam u e idade sitiada, e tendo h mu Indo o
(?,r;mdc esmoler ü outro bispo, viu o fidalgo que
lhe fora assinalado c o mandou chamar. Quan
dn fflle ng achou eru aua pf^wrtva, vendo w
empalidecer e tremer ptirque não tinha * eons-
ciência iranqüitn, disse lhe u principc: “Senhor
FuLmio. Jevds imaginar o que quero de vós;
TOSa expressão o indica. Não procureis ocul
lar-me o que quer que seja: estou u par de vos.

totànçõçaj cm buscando um paliativo não
faríds acrtto piorar o vo.sso caso. Conheceis
iiio (o eojueüdu das peças mais secretas da
conjurai; pela vossa vida ooofes^i tudo, pois,
nem reTtçêneias/ Quando o pobre bomem Se
viu deseoberto

1
c diante de provas arrecusãvcts

fpois tudo fora revelado k rainha por um dos
cúmplices) não pódc scnfto implorar de mãos
postas a misericórdia do príncipe a cujos pés
quiç. jogar Se. ímpédiu-o o príncipe, eonli
jiUEüido: “Vejamos, Vos causei outrora, cm
qualquer çireun scldtía. alguma pena? Ofendí
ítigum dos vossos por ódio pessoal? Nk> vos

conheço hã mata de tres ac munas, qual o muii
vo que tendeu para quererdes asaassin^mc?"

1

Respõndèu-Jhc o fidalgo COm vo/, trémula que
não era por animosidade particular contra ele
mas no interesse geral de &eu partido: que n
haviam persuadido dc que seria obrri pia
desembaraçar-se de qualquer maneira de tão
poderoso inimigo de sua religião'

1 *. ^Fois
bem’

,
prü5 seguiu o pfípetpc, “voti moílrar vos

quamo n niinha religião ê mui* tolerante do
que aquela que praticais; induziu vos. a vossa 3

matar me, sem mc ouvir c Mm que vos tivosse
ofendido- -d minha nutndj quew perdoe, cm
bura se haja provado que queríei.s atentar, sem
motivo, contra a minhn vida. Ide, reJír^i v^,
que cu n5o vtis vejs mnis aqui; e serã prudem^:
de pane não ouvírdci mais çonselho, em
vussas empte^bi, wnio qç fiuníc melhor do quu
Eiqueta a quem vo* dirifcisies desía feita,"

Hsrando o Imperador Auguscts nnGãlíu, foi

avisado dc uma conspiração que comre de ira^

mnva L. Cinu, Rt:*o3vcu punir t; convocou $cun
amigos pELra um conselho no dia seguime,
Dunmie a noite 3 cu tomado de íniens* agítíi^ãív

ao pensar quej deveria condenar morte um
jOvem de boa l a mil ta, iobrinhç do gründe
Pompcu, e refletigm-sc as suas perplexidade^
nos pensamentos que o assaltavam: "Viverei
coflsLaMe mente temeroso e continuamente
alerta, enquanto meti assassino poderã loco-
mover-se ã vonfade? E, nu mornemo em que
estabeleço a paz no mundo, deixarei de punir
quem aiennn conrra estes meu& dias que tantas
vete* cscgparam aos perimis dasi guerras civis

2

1

" O prnttS(4intii;cnü.



mqntalgne

e fiiaü batalhas dadas cm terra e mar
1

’ Posso
ab&olvê-lo, quando nào somente desejou assas-
sinar me irtaS ainda sacriíicar-mc (os conjura-
do* haviam projetado matá-lo durante um
Sacrifício)?^ continuou em alta após uns
minutos de silêncio: '"Fgí que vives, sc tanta
genle sc interessa pela tua mortç? Vale tua
vida tanto rigor pijua defendê-la?'" Vendo -lhe s

angustia, Lívia. sua rrtuthcr, lhe disse:

“‘Aceitarás o conselho de uma mulher? Por que
nit) fazes eomo os médicos que, em nio
colhendo bons resultados dc seus remédios,
indicam os remédios contrários? Até agora a

severidade não produziu efeito. Sucedem -se

umas. às outras a$ conjtirâçòes: Lépido se

guiü se a Savidináano, Murcna a Lépido.
Cepjão a Mu remi, Inácio a Cepião. Bxpcií
menta a doçura c a clemência. Provou se a
culpabilidade de CÍDa, perdoa-lhe; ser lhe ã
impossível prejudicar \c v leu pesto Se uojtcs

ccfitnrj n tua glória." Augusto, siiiisfcilü com
encontrar n ;i mulher um eco dos priiprids

senimienios, agradeceu -lhe* dcscncomcndou o
conselho e ordenou que Cina viesse sozinho.
QujiihIcf übÍjc vc Liprc-^tiUnj, Augurto rriundou

que saíssem todos dn suu aposento* cjfereueu-

Ihc um aceito e assim falou: "Antes de mais
nada, Cina, cu lí pedirei que silencies, Ouve
me sem interromper. Dar-ie ei depois o tempo
que quiseres pnr;t n resposta. Tu o ^nbc\ Ctna,
foste apjfitioiuidu no campai de meu st inimigos
c cu te poupei u vida, embora não comente
tivesses abraçado a causa de lei mns tindu por
pertenceres, em virtude de teu nascimento, íi

mesurm pçntc. Devolvi teus btns, ç tão bem ic

craiei e líki tilio ic coloquei que os vencedores
invejam a surtí do vencido, O cargo úc sacer
dote. que solicitaste» cu \c conceda

,

quando o
recusara a outros cujos puís sempre luiaram
por mim; d devendo rnc uti* obrigações proje
isisu- uMu&sinnr-me.” Frou.ttmi Cina afir

mando não ter alimentado esses maus pensa-
mentos ç Augusto prosseguiu: "Não estás

cumprindo tua promessa, Cínji; comprometer
ic áí a nãti mc interromper. Síth* pditiuatc

mulaMíií tal dia, em tal lugar., em tul compa
nhía. e de tal maneira/' E, vendo-o aterrado c
em silencio, ante informações tio precisas e

não por causada promessa mas sob o efeito do
remorso' "Qual o teu móvel? fter imperador?*
Seria realmenie uma infelicidade para os negó-
cios públicos se só cu constituísse um obstá-

culo j tu í\ ascensão ao trono; não consegEaes
sequer defender tua própria casa. e ulLima
itiírttc ainda pífdé^ce uni processo COniru um
simples liberto. Tomai-se César I £; entac isso

[Lido 0 que .sabes fazer? Sc eu, somente, impeço
a realizaçao dc tuas esperanças, estou disposta
a abdicar. Mas acreditas que Pau lo Fábio, os

cosstanos c os &ervj li anos te aceitem, des t
esses nobres todos, nobres pelo nome c pelas

virtudes que lhes realçam a nobreza?*
1

E, após
outros propósitos acerca da situação (poi& se

entretiveram por mais de- duas horas), concluiu
Augusto;

LL

Vai, Cina, dou-te novamente essa
vida que, como rraklor e parricida, mereces
perder: dou -a como a dei oulrora, quando, cm
sendo ui men inimigo, eu a tinha nas. mãos. A
partir de hoje, sejamos amigos c vejamos quem
de nós terá tido mais boa-fÉ, cu que te pcrdOo
cru tu que és perdoado." Com estas palavras
despediu-ü. Tempos depois, deu-lhe o consula-
do, Censurando lhe por não O ter .wlicitado.

Augusio recebçu a justa retx>m;pttrtsa de sua
clemência, Cina permaneceu-lhe profundu-
nictUc dedicado e ao morrer (ornou -o herdeiro
dc todos os kcuk benj. A punir tlt-s^c aconteci
mento que lhe ocorreu aos quarenta ani>s

?

nenhuma Conjuração müià ! louve Contra cie. O
mesmo nàn aconteceu com q principie a que
aludimos antcriormentC: sua magnanimidade
não impediu que Sucumbisse nlais (arde a um
aLufitado scmcthume ao que escapam da pri-

meira vtí, De eumo c coisa vã u prudência
humana! Quaisquer que sejfint nossos projeto^
e os conselhos a que recorramos, í as precau-
ções tomadas, o destino m esíà de pnsse dos
sucessos 3

tÍL/cnios dos médicos que são fdiZCS quart
do oblém bons resultados. Como se somente a

sus arte não pudesse bastar se n si mesma;
como sr fos.se íl única cujas h&scs frã^Cn?: de
maiy não a pudessem sustentar: cnmo, tnfim,
sc não houvesse senão eia imçapaz de CKito sem
;l assESiêndâ da sorte,

Aecreu da Medicina penso todo a hem c

todo n mal que dizem, pofs graçáí a I>eus rnrti

mente apelo para ela. Trato a ao contrário dos
outros: não me preocupo rtunea com cia e
quando adoeço, em vez dc confiar me a ela,

ponho- mc a hostil i?â ta, e a tenro. Ao.s que co-
migo msiííkim paru que recorm ,t -,uns drogue,
respondo que esperem até eu recobrar minhas
forçai c rcsiabdcücr-mc a fim de melhor
suportar míus efeitos t o risco que me couber
correr. Prefiro deixar atuar a natureza, certo

de que dia tem bico e uuhus para sc defender
dos assalto* que a vi^am c proteger nosso
firganismo. Receio que tu, desejando ajudá-la
no momento cm que ela luta contra os golpes
imediatos da doença, venha beneficiar csia c
iJelt k Medicina maior trabalho Jkinda.

Creio que a parte da *orte é grande* não
somente mj ch^> dit Medicina mas também no
dc numerosos outros rumos do conhecimento
humano que parecem mais independentes.
Assim a inspiraçlo poéiira que se assenhora
de um autor e o arrebata, por que não a atri-
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buir ã sorlcr? Eic próprio confusa que ela

ultrapassa sua capacidade, que não vem dele.

que ele não poderia atingir tais alturas. Da
mesma forma os oradores, quando lhes OCOí

rem esses movimentos de alma e esses* iraris

portes extraordinários que os fazem aiçai-sç

muito além ck seus intentos. Da mesma forma
na pintura em quu o pintor [>hiém por vçzcs

efeitos muito superiores aos que sua imagina
Çrio e saber Conecberam. e espantam a cl cs

próprios. Mas a sorte manifEsta-se ainda mais
nitidamente pelas graças e belezas que poe nes-

sas obras, nào apenas independenlemcnlc da
intenção do autor mas if.ua I mente &un quu tlc

o perceba . Um leitor culto descobre amiúde
nos escritos alheios perfeições diferente* das
que o autor pensou ter alcançado, e assim enri

queccm o sentido e a forma da obra,

Qimntn aos empreendi tncntóH rnililares, nuo
bà quem ignore qual a parte da isoríe- Mesmo
cm riosâus conseJbos c nossa.s deliberações,

aniroduzcm-se sorte c azar. poas o que pode a

nossa sabedoria nao ê muito. F quunío m.-uis

pcrspicau e viva* mais fraca è; c tem razoes
para desconfiar de ?ã mesma* Sou da opinião
de Si La: quando e&amirto aten Lamente os feitos

de guerra mais gloriosos parece mc quu os que
os realizaram, laosOmenlC por dcscUeariíO de

eonseiâncta se aconselharam e deliberaram

acerca dn eouduLu nceussárta- Ao cn t r . i r na

IuIíIh abandonaram se principaJnncfiLc ã siau

sorte: oonflsunitcs cm que cia lhes seria propicia,

cm mais dc uma cireuimâfieiu deixaram -;c

arrastar níèm dm limites do r^oàvel, Sufts

resoluções revelam não raro a marcu de umu
ctinílança excessiva ou dc um desespero ine>:

plietivel qnc os impelem o mriifi Jíls ve/Cs a

tomar o partido menoí racional c lhes aumçn
tam a cor age na de nmneiru ^obreriaiurai. Dai
lur ocorrido a vários fruide copiifteb da imb
gu idade a idéia de espalhar a orençu entre seus

soldados dc que suas temeridades obedeciam a

alguma inspiração, a um -sinal ou prognostico.

Eis por que uy mccrtCZu e m perplcAidude

infundidas pela impossibi lidado cm que nos

achamos de discernir e escollicr o melhor, cm
virtude das d ifreu Idades t acidentes inerentes a

iodas as coisas;, l> mais. seguro, a meu ver,

qu lindo outras considerações a tanto não nos
levatti, é mJolai o punido apaten temente mais
honesto € justo; e S£ liã dúvida acerca do camt
nho maií curto, seguir a Unha rei a. A *sim* nes-

tes dois exemplos que dei, não bã dúvida que
perdoar a ofensa recebida c mais bdo e gene-

roso do que agir de úul u modo. Sc isso não
deu certo com o primeiro uio se culpe a sua

nobre conduta: pode-se Eá saber sc r em toman
do q pare

i
do conrrário,. escaparia ã morte que

lhe reservava o destino? Em todo caso teria

perdido a glória que lhe valeu seu ato dc
bondade.

Menciona a história numerosas pessoas que,

rcLCflJido atentados contra sua vida, Se ernpe

nharam cto desfaze- Los mediante vinditas c

suplícios. Muito poucos tiveram estio, ao que
sei e como tesíemunham tantoí imperadore ü

romanos. Quem se scnlc ameaçado por scni^

lhame perigo nao deve cnntar deioasiado com
íieu poder nem com sua vigilância, poisé dijkil

garantir a contra um inimigo que se dissimula

só b a mascara do melhor amigo, h como
conhecer as intenções e os pensamentos irtii-

m.o5 daqueles que nos ccrcam" Pode mandar
vir soldados estrangeiros c ocrcar-sc sempre dc

homens armados: quant naq faz questão da
própria vida é sempre senhor da vida alheia.

Ademais essa cnnfin.ua suspctçâo que leva a

desconfiar dc todos é LoriTverUo eaCc&iiivol

Dion> avisado de que Calipso procurava
limn oportunidade para nsingi-lo, não teve

eoragetii de esclarecer a coisa, preferindo mnr-
rer. disde, a aeeitar a tris Ce obrigação dc ter que

SC proteger não .suruente contra lts intrnigO-íi

nia?j lambem uuntra os amigos. Alexandre hrz

mais; avisado, por carta de Parmoiion, dc que
Filipe, seu médico preferido, fora subornado
por Üürin a fím de envenena lo, ao mesmo
tempo que dava a curta u ter a Filipe r lomou a
bebida que este lhe apresentava* Talvez qui

wí^íe assim mostrar que, .se íícus amigos pre

tendiam atfiniar oopira sua vida. u eb remm
eiavsi. Ninguém confiou mais na íxjric d^j que
esse prindpc, ma.s nada sei de sua exisiênc-ia

que testemunhe melhor sua furmcza de caráter,

nem nada oonheçn mais belo do que esse ato,

por qualquer ângulo que sc encare

.

Or* que recomendam ao-l
i prínçípts uma

consiijjiLe licsicoFifiança^ a pretere? dc uernsi
djulc de segurança, pregai» IhcS u ruína ç a

de^pnrtt. poib nud;t dc nobre sc fa/ sçm risço.s.

Conheço unL?íft r valíílte e ousado dc natureza,

a.j qual HzctAm i|uc perde stu; lenSan as oponu
rtidmlta dc se ilustrar < repetíndivlhc sem ee^sar

que permanecesse no aconchego dus seus, não
Lemassc rcçoneiliaf-síe com âeus inimigos se

tsotá-sse. nm Conliassc cm mais poderoso do
que ele. quaisquer promessas, ou vantagens que
lhe pEirecea^e aprc«ntar, E COilheço OuLi u que,

seguindo caminho inverso, conquistou sua glo-

ria de maneira inesperada 3 7

1

-

' A ousadia que outorg.a e^ía glória de que
Tiâo ávidos os príncipes, provaiuo la magnifi
camente tanio de yibão vestido eomo de arma
nu mão, taiusj no gabinete como no campi,i de

batalha, tanto com serenidade cüíuo com

13 "
I tenrique dc Navarra.

1 a 1 Henrique de Guise.



montaigne

ameaças- A prudência, lào cuidadosa, cào
i-ÉrtunspecLi é Lninii^.:-, dos grandes feitos,
Cipíâo, jí fim de alcançar a boa mmade de
Sírax. nao hesitou cm deixar o exército, aban-
donando a Espanha rccém-ctmqtsisÉada e cuja
submissão podia ser ataria duvidosa, para pas-
sar a África, com dois navios apenas, e entre
gar se cm país inimigo a um rei bárbaro cuja
boa f& desconhecia r Ê Isso sem garantia. sem
retens. confiando unicamente na .sua própria
coragem, n 31 sua hott estreia e no péri sarnento
de ver realizar se os grandes projetos concebi -

dos: "a confiança que depositamos em outrem,
nós a (emoM liàu raroetn paga“ f

Quem tem ambição c aspira n celebridade
rieve, ao contrário,, evitar urna prudência exa
gerida, não prej-Car uicnçào is .suspeitas riem a
clns 6C entregar. O medo e a dcsconfiâjiça dim
origem n ofensa e a provocam O mais descon-
liado de nossos reis recompôs sua situação,
corriiamin-íc espontaneamente a mus inimigos,
i'orn ntico de perder a vida ç a liberdade emon-
Lrando plena am fiança ndtíü a Um de induxi-
los a nele confiarem. Contra suas legiões
amoii nadas. Cciâr opus apoias a autoridade
de seu semblante c a altivez de mu a* pujfLVTáis.
Tinhís cclí confiança cm si próprio e na sua
eNtrda que ílâõ hesitou cm se abandonar n um

3

tropa sediciosa: "Surgiu SObre um outeiro, de
pe. ty>M Impassível: sem lemor próprio soubt
inspirá-lo am outros1

5

*,

f: evidente que semelhar íc segurança, e que
imorjw lèUi grande a^odcncía

fc
-ui. c n mural c

provoca Lodos 0* seus efeitos naqueles a quem
y perspecí ivíi du morte c do que pode aconie
cer de pior nio cause lemgr âeucüsa. lies

i

eh n
te, incerta do resultado, a atitude tle quem visa
iicalmjir não dará nada çm uma vimução
tiravc.^ É excelente maneira de conquistar ok
corações e a Km vontade das gentes npresen
mr m altivo c eonfianie, conquanto assim
feçu c«pommieamcntc c nau constrangido peta
ficeesísiLtadc, }. que 0 sentímerurv que no:,

anima seja stacero e franco: c que nosso *cm
bhinte não revek inquietação,

Vi na minha infância Um fidaigo, oornan
dando uma eldadu importante, ài vulsas com
violento movimento d-e efervescência popular,
Para acalmar os dcsHsntcjntcs tomou, a princí
pií>. fl rvsoluçíjo de ; 4 handonf).r 1.1 Lugar erri qtit
se encontrav& em segurança d ir ao cijoomro
dotj amotinados; triste idéia, a meu verf Não
faj porém a de sair du abrigo, corno em geral
lho censuram, mat foi a de entrar pelo cami
riho daü concessões e carete r de cncigm, foi. a
rie ]gr tentado calmar os alucinados untes 05

213 Tito Livio.
i2a Uicanu.

seguindo. 3. reboque, do que os esclarecendo
acerca, dc suas rahas: foj & de 05 Ler suplicado
em lugar de admoestá-hui. Considero que uma
Mvcrldade mitigada, unida a uma decisão
^ura. apoiada nas tropas sob sua* ordens,
convicha melhor à !>ua condiçãjcT e aos deveres
dc seu cargo, c teria dado melhor resultado e
fora mais digna para ulc; e o houvera honrado.
Contra o furor popular nada &e há dt cs.perur
do emprego da humanidade c da doçura: o qoe
inspira respeito e medo tem mais probabÉlí
Lladcs de esito. Censuraria Igtialmente a esse
fidalgo -— que considero corajosn mais do quí
temerário em ir sem urmas nem estol La sufi-
CEunte jogar m «iti pteno mar encapelado peta
Ltímpestadc, cm cheio cnÉre homens lOmsdos
dc loucura — o fato dc não ttr levado até o
fini sua resolução. Percebendo o perigo, fra-

quejou. F sua attUtdc. dç pacifica c concilia-
dora quç era. passou u íu^senttr ss* do pavor
quL’ sc apoderou dele. Sua vojl alterou se + em
mu olhur rçfiçiiram-iç 0 terror c 0 arrepends
mento dc sc haver cnEperisadíurtenlc arriscado:
procurou ufasiar ws c desaparecer. Esst tí,spciú-

Lulo iobrec.icitou ainda iflaisi a multidão em
delírio,

Dt liberava se dü ühia feita acerca de uma
grande parada dc tropas dc ioda n ature» —
op^rt unidade riso raro escolhida jidos que
mcdílnm ving,ança,s. pois cntãE» se executam
ccun menor perigo. Havia fortes, indícios de
que leíilaTivas desse gênero ocorreriam* 0 que
não era muilo Irtuiqii rifa ante puru o* manctrie
diires da ordem. Vüri nu opinioes fornm emiti-
díri n respeito, tomo nconiccc cm e?isus dift-

ceta, c entre ck-is algumas mu tio sen saias que
mereciam ser nprcoiada*, Quanto st mim. opi-
nei que sc ricvta evitar tudo o que pudesse
demonstrar receio. Que partíclplousmoft dn
ptirculii. que nos iitísturissenio?. á tropa dç ea
beça erguida, rosm sereno, sem upreensão viaj
vcl, e que cm ver de resfringi-fa (como ouiro»
propunham) :l ranp^iáíLâcmofi; ao contrário,
rijindts a e^n manifestação iodo o desenvolvi-
mento possívek recomendando aoa oficiais e^uc
ordenarem a st us lidados darem as saivas
dc mo.sítuctócs bem rtutriíl-ns. ern conjunto <1

sem economizar pôlvor slH cm honra do perf-
il agem que os passasse cm revista. Assim se
fez. fi cssAh ü-ü-pasdç cuja fidelidade suspeitá-
vantos. sentiram se encorajadas a uma mútua
e vAntajosa confiança,

A conduta de Jutio ('êsar em circunstâncias
scTndhanics parece bdn a pomo dc nào puxler
snbrcexcçdcr-se- Pclu sua c te meneia e ume
nidade. procurou afites dí mais nada conquis-
tar a aJeiçâo de seus inimigos, contentando sc,

00 lhe serem unun^iiiriri:* as conju raçue.s, çoin
se dedarar ciente delas. Rm seguida, cheio de
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nobreza, aguardou sem medo e sem rfJâbres
preocupações o que pudesse acontecer, entre-

gando-se k proteção dos deuses, c dc ^L] 3 estie
la. Estava cenamente nessu estrato de alma ao
sei assassinado.

Tendo 11m estrangeiro propalado que cj-a

capai., mediante certa impoitjincia cm dinhej
ro. de indicar a Dionísio, dc SiTacusa. um meio
infalível de descobrir as conjurações porven
lura organizadas contra 0 tirano. esle, a quem
se comunicara tal propósito, 3 n andou cliamn
lo a fim de m informar acerca dc Liio útil pro

oesso. Disse-lhe o estrangeiro que bastava lhe

desse um talento e espalhai por toda parte
Kpvcr comprado õ segredo, Diimbio adiou a
idéia boa ç mandou dar lhe CNÇUdos. Ao>;
olEíos de todos era pouco verossímil houvesse
o tirano gratificado ião gcneroüameíUe o
estrangeiro fícm que este lhe pregasse relevante
erviça: C Gssa erença contribuiu paj ll lurnüf

inimigos muis prudentes, bfctivfnnentu, os
príncipes que divulgam os aviso.n dc conjura
ctmtra des preparadas agem sabUmerUc.
Fflzcrti crer que suu pulíeia ú eileícnie c t{Lit

nada mí pode empreender cortUa de*, que não
saibam.

O Duque de A Lenas Cometeu vários erro*
em seu fecfcttte governo dc Eksrença, 11 o maior
consistiu cm que. aom noiifLcadti dt? concilia

bolos, havidos contia sua pessoa, mandou
inalar Matteo di Morozzo (0 qual lhos comu
n içara) na esperança dc que desse modo nin-
guéjn viria a saber da* reunidos nem poderia
imaginar suportassem tão dificilmente a sua
tirania.

Lembro dç ter lido ouirora a história dc um
;l 3 lo personagem romano que T proscrito pelos
Lriúnviros, fura bastante hábil para escapar vã
rias vezes aos seus perseguidores, Um dia, um
grupo de cavaleiros enviados k sua procum,
passou. hlm 0 perceber, junto u uma capoeira
onde cEe $ç escondera- Mas. nesse momento,
peniaiido na* penas c dificuldades que vinil a
tende? há l.anto tempo para fugir a es*as conti-
nmts c. minuciosas batidas e aa desprazer de
semelhante vida< considerou o fugitivo que era
preferível aeabar com Ls&o urna vez por iodas,
t saindo dc seu esconderijo chamou os cava
leirus c se entregou voluntária mente, livrando
a iodos de uma boa in.içadti. Entregar sc n

‘'Cus inimigos e resolução um tamo ckccssívu
Cruin entretanto ser ainda melhor ?sso do que
viver cormanlemcmc na apreensão febril de
itm acidente ííteviiávdL E H e&iiiíiefo a inquielu-
ção e n incerteza no fumlo de iodas as preta u
çijtH que tomamos, rtiíil.s vale preparar su cora-
josa mente pura o que der c vier e Ltraf aigum
ranga lo daquilo que não lemos ccrttzs venha q

Ocoritr.

Capítulo XXV
Pedantismo

Sflfri militas vezes, em criança, cnm icmpre
ver mis comédias iinfiunas « mestre-escola no
pupd de parvo. jiçin ter a designaçlo dc magis-
(cr. com muito mais himroso sentido entre nós,

Entregues que.
1 .somos à sua orieníAçlü, n|o

cinlvu cu outra alternativa senão aborrecer mc
com t&L reputação. Bem procurava cxplicMa a
mim mçsmo peta desigualdade natural que
existe entre o vulgo c as raras que
distinguem pdn bom senso c o saber. Tomo
mais quanto or hábitos dc uns e outros são
intciramcjue diversos. Mas, perturbava -me
verificai que m homens maiíl esclarecidosw
exatamente o.s que menos estimam us prolesso-
res, haja vtsta o uoíso bom Du IldLay: ' Odeio
sobretudo um saber doulorat .

11

R isso vum di?

longe, poii PluLaicü f*Vida dc Çjcero”) nos
diz que entre os romanos “grego" c

“escolástico'* eram paÈavras pejoraLÊvas que se

cmpruuuvam como ccnsuia. Com a küwk
achei que .sc justificava ç^sa upinião c que os
mais sábios o?hj são os mais perspicaz.
"Ma^is magnos eiericos non sum magis mag
nu-s sjipientes

" 15 4
.

Mas como podç oçoirer que uma alma enri

quecjda dc tantas conhÉcsmcntos não se torne
mais viva c csperia, e que um L^rehro vulgar c
grosseiro armazene, sent se apurar, as qbras ç
juízos doá maiores espíritos que o mundo pio
duziu? Ainda nmi o entendi muito hem.

Para abrigar tantos e íâo grandes pensa-
nieruus dos outros cérebros, e necessário.
dL7 ia-me innn ^jrihoriia quç ocupava pri

moiro lugar entre us nossas princesas, que o
próprio cérebro contra?^ ?c rtSiriiijü. se

comprima para dar espaço ao que recebe de

“ J_l
Pialnvr^^ de Frèi iuão cm kahelai«.
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outrem- Imagino. dizia ela* que assirn como as

píanlas morrem por excesso de seiva c as can-
deias se apagam com abundância de azeite, os
espiritas curvam-se e kç ancilosam sob o peso
dos estudos c das matarias com que os enche-

ram e que eles não puderam deslindar. Parece-
me olLretanto que outra é a razão. porque mais
sc çnchc nossa alma e mais ela se enriquece, c

a antiguidade nos fornece exemplos dc homens
hábeis no governo da coisa pública, grandes
capitães e grandes estadistas igual mente gra ri-

des sábios- Quanto aos filósofos, desinEcres-

sados dns negócios públicos, foram outro ra em
verdade muitas vezes escarnecidos pçia liber

dude de expressão dos autores cômicos de seu

lempo. porquanto suasopimões c suas atitudes

os tornavam ridículos. Quereis faz.íMm juizes

do^ direitas dc um processo, das açòos dc um
homem? Confiai neEcx [ Andam ainda a Lnvcs-

ligar se a vida c o movimento existem reaimen
te; Tiào sào. húmem c boi, uma só coisa; que
significa agtri que se deve cnlendiT por s^íri

mento; que espécie de bichos $&o as leis e ti

justiça! Fuliim dc um magistrado ou com ele

conversam? Mostram-sc ifravcrcEncx e descof-

[eses. Ouvem louvar o principe ou o rei? Nao
passam parn cIcü dc pastores, ociosos como os
pastores e ocupados apenas cm ordenhar c tos-

quiar seus animais; mais duramenta* porem.
Estimai* ulguém purque possui duas riiií Jeiras

de terra? Riem sc, acosta madoí que estào *

Cficanir o mundo conta propriedade pessoal.

íirguElian vos de vossa nobreza (wt terdes sute

avós ricos dc glórias? files os desprezam, pois,

atentando unicamente para o universal, com
pulam t? número de antepassados que teve

cada um de m< entre ricos c pobres, reis e ser
vos, gregos e bárbaros, c ainda que fosseis

dcíceodcnics dc Hercules achariam vaidade
que vos ufanásseis deis^c presente da sorte’

11 h

Por tsso os desprezava n vulgo como ignorari

tes das coisas essenciais da vida. que todos
apreciavam e os tachavam dc presunçosos e

insolentes, Mas esta pintura, l irada de P3 picíio

.

G*Lá longe dc retratar os professores. Inveja

vam -se os filósofos porque pairavam acima do
homçm gorfium, desdenhavam os negócios pú
bliccs c levavam uma vida especial que nào çs

tava ao alcance de qualquer pessoa. e se regu

lavs jxir princípio? superiores que não são os
que se aplicam norm.il mente. Quanto aos
professores, julgam-nos abaixo do homem
comum, incapazes de funções públicas e levan
do -uma vida miserável, de cosmmeí* baixos c

vh que o.s coloca tio último degrau üa sücicda-

** a ü irectiu € obscuro nü original. mai o
ecmeniarlsín Mkluiui o entendeu (N
do T.)

dc: "O.dclo essas homens incapazes de agir c

cuja fslosofia consiste unicamente em prdrí-

vrz*" 12 *.

Ora. os filósofos, grandes pelo iaher, maio-
ria aimjy. o taram quando passaram ã açao-

Assim aquele gcómeíra de Siraotâa que. arran-

cado da vida contemplativa a fim dc empregar
seu gênio inventivo n:i deteíá dc síu pais, ima-

ginou imedÊalamenle engenhos espantosos
cujos efeitos ultrapassavam tudo o que podia

conceber o espírita humano. No enlanta os

desprezava considerando ele próprio que com
tais invenções, simples jogos de sua sabedoria,

corrompia a dignidade dc sua arte. Daí o fata

dc, cada vez que tiveram uh filu-isotas dc passar
da teoria a pFÚtica, se elevarem tão alta que sc

diria terem enriquecido prodigiosameníe, sua
alma c coração, no estudo das coixax. Alguns
houve que vendo a direção dc sua terra naí
mãos de inct>mpttünLcs+ destej se afastaram,

calando, Proya-ü a resposta de C rates
2

2

* a

ulgucm que lhe perguntava =dé que momento
cumpria filosofar; ”Alè que t\(kj hnja mais
burriqueirnr- â 1'renie dos noisus itaértiEos.^

Hcrádito abdicou a realeza em favor dc seu

irmào, e, aos: clcaioa, que c? c-ensuravam por
pa^wat tt icmpL-i a hrincnr com :i.s uríanças
diante d<> templo, observou: htnão serà melhor
ápir assim do que gerir os negócios públicos
em vo MSN ODfnpuihla?" Outros, que Linliam o
éspirírô acima da fortuna t tio mundo, acha
vam a.s cadeiras dos magistrados c ate os tfo
sos dos reis lsaixot c vjs, c Empcdocles í^cu-

sou. a rcalcaa que lhe ofereciam os
ügrigcniinos, Coiidenando Tales seu:, eoncida
dãos por se preocuparem demasiado com seu*

intcrcsfics pc&soms c gom sc cnrJqüec^rcrn. des
atulharam que assim falnva comvt ;t rs posa da
.ãbuln. por HL

r incapãS! de fazer o mesmo. l;m
vista do que leve cie n ideia dc tentar a ü

V

enta
ra. |vir desfastio, l-, rebaixando o seu sahcr b u

serviço do prove LW ,e dQ dinheiro, tn^ani^ou
uma cntprcsrt qnc cjin urn itno lhe deu h^cro íãp

jjLrande que difieitmcr.lc os mais cxperiinen
tados nõ.íífTcui jjuderulR ganhar em toda viilri,

Coma Aristóteles que rt%ur\s dhiatn desses
Tales, Anu.xúgora$ c semdbarita^quc eram sa
bjoü mas não prudentes, poi-^ não sc ocupavam
o bastante com as coí^eí Úteis. Além de não
perceber muito l?citi qualquer diferença entre
tais palavras, -ercio Que erravam os que assim
se exprimiam c. em ^ alentando parn u fiiriiL

na tao penosamente adquirida c módica com
que y.ú 5ati?íuz:iam ssscs coticóó* .seriamos
ames induzidos ;l admiiir que não sãt> nem sa
hios nem prudcntc.s + ussindo m mciinas expre^-
üòes.

1!l Pacuviu,
J J 1

FílÓSOfíi uínico tiú séeu lo EV a_C
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Abandono essa primeira razão c creio ser

preferível dizer que o rmd provém da moleira

por que tratam a ciência. Pelo modo como a

aprendemos não ó de cstranliar que nem alu-

noa netn meátíçs se tornem mais capazes em
bora se façam mai& doutos. Em verdade, os

cuidados e despesas de nossos pm visam ape-

nas encher -no 5 a cabeça dc ciência
;
de bom

senso e virtude não se faia. Mostrai aü povo
alguém que passa c dizei “um sábio" e a outro

qualificai dc bom: ninguém deixará de atentar

tom rcKpciln pnrji cs primeiro. Não mereceria

essa gente que também a apontassem gritando:

“cabeças dc poteE" indagamos sempre se o
indivíduo sabe grego c latim, sc cscrcvc. cm
verso ou prosa, mas perguntar sc sc Tornou me
lhor e sc seu espirito sc desenvolveu o que
de luto imporia riiu nos pas:>a pela mertlc.

Cumpre «iLrciumo Indagar quem s-abo melhor
cnão quem sabe mais.

Sii nos esforçamos por guarnecer a memó-
ria, deisumlo de lado. c vai lo 5, juízo e cous

oíêncitt, Assim como os pássaros vão às vezes

cm busca dc grão que trazem aos filhotes sem
sequer sentir lhe o gosto, vão nosso:; mestres
pilhando a ciência nOs livros c a trazendo nu
ponta da língua [ãcsomemc para vinniià la e

ínnçã In elü VcntO- E C admirável que Sc çllCoíl

ire lai tolioc cm meu próprio exemplo 1 N;u>

laço o mesmo nn mnioí parle tksLc escrito'?

Vou filando aqui t além, deste e daquele livro,

as sentenças que me ugrudanq não puru

uínmzcná kts, que não po^uo armazém, mas a

Hm de transporia las para este livro no qual
não se torna rn por curto mai* minhas do que lá

onde se adiavrirn. Nossa ciência, creio eu, é u

do .presente: ,i dm pesado nós a ignoramos
tanto quanto a do futuro1 * ", K o que é pior, os

tiSludunlcvn t- aqueles a quem por sua vez ciisi

liarão, recebem dos mestres, sem assimilar

melhor, urna ciência que pu&Ul U-ValH dc Ulíu>

em mão, coiTut pretciuo tt exibiam, assumu dc

conversa usada tal qual a moeda que por ter

sido recolhida serve apenas, de fieis a para cal

cu lar: "‘aprenderam a falar com os outros, t

não cerrsi$o1,Jlff . ‘^Não sc traiti de Tulmr, traiu

se de governar o barco"13 '".

A juiiurezjL, para mostrar que não íut nada
selvagem em sua obra, permite que surjam nos
países onde as unes se acham menos descnvoJ

vidas produções do Cfcpiriio que ombreiam
eu-ui a^ maií admiráveis Vem a calhar o pio
vérhiti gaseão tirado dos tocadores de gaita de

72 u Otreehíi presta-se a ifiT£rpre[i*çõi;v cnafrariiló-

i ias. Adotamos a que propõe MiehanK. (N. dü f.

)

32U Cícero.
330 Scncca.

fole: “Bonha prou banha, mas ã remuda los

dits qu’em” (pouco importa se sopras pouco
ou muito, conquanto mexas os dedos). Sabem
dizer “outdo observa Cícero", “eis o que fazia

Platão
77

, “são palavras dc Aristóteles", mas
que di/.emos nós próprios? Que pensamos?
Que fazemos? Um papagaio poderia substi-

tuir noa. Lembra me isso aquele rico romano
que. [i força dc dinheiro, se aplicara a recrutar

homens versados em todos os ramos da eiéneia

eoj linha sempre & suíi Volta; c quando, com
seus amigos ónha lí upurtun idade de falar de

qualquer coisa cks o supriam cm sabedoria,

um Hm soprando uma rõphoa. outro citando

um verso de Horácio, cada qual redundo ^un

especial idade. Coitt o tempo chcpara n acrcdi

LUT que O Müber tíra seu porquanln o tirava de

“kl-us” homens, agindo, assim, como üqueLcL-.

cujos conhecimentos moram nas bibliotecas

suntuo-Sas dc sua propriedade. E conheço um
que ao ser indagado acerta do que lhe cumpre
saber, v.ii logo buscar um üvro para mostrar e

jamais ousaria dizer que tem o traseiro snr

nento sem previam eme procurarem dicionário

n significação de ede traseiro.

Cuidamos das opiniões e do saber alheios c

pronto; c preciso tornádos ti ossos. Nisso nos
parecemos com quem. rteccíjsiiando de lume, o
tbsse pedir no vizinho & dando 14 com um
esplêndido brn&eiro ficasse a se aquecer sem

" pensar em levur um pt^uco para casa. QtíC
adianta ict u barriga dicia dc comida sc não a
digerimos? Se tiâo a assim íkimos. sc não rios

fbriutecc c faz crcftccrf Imaginaremos, acaiíO.

que Luculo, que us Ictrus formaram e loma
ram, sem eupcricncsai tão grande capitão, as

lenha aprendido k nossn moda? Tanto nos
apoiamos nos outros que acaibuincis pnr pçnJcr
a^i forcai.. Quero foruilcccr mc contra o leinor

da mtxrtc? Recorro u S.éncca. Tcfilni a intenção
dc jirríüij:n ^uiisüIli para mim e para ouiroü?
Vou a Cícero. Entretanto tuiUs houvera lirado

dc mim mesmo se n ramo mc livcjs-sem ucüüIu
mado r Nfjo jjpreeã) esse saber relativo e que
mendigamus. Ainda que pormos ser sábios

com o saber aJbeio n&g seremos avisados
senão corri a própria sabedoria: "Detesto o

sábio que não ç sabia por si próprio”
J * 1

. E diz

bnio 212 iftuidrtienic: “Vã é a .sabedoria que
puo í; ui iL ;n

i sáb Lij'’
; ''-íl- ú ambEcioso, vaidoso

c mais mnk dü que ú unho rccèm-nascido da
Luganca ,,J "uáo bus la adquirir sabedoria, é

preciso tirítr proveúu dela
"23 4

.

23 ' h.urípidefi-
232 C mero — Dos deveres..
Í 33 Juvtnal.
2,4 Cíecirü.
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Dii.mi.sio caçoava dos astrólogos2 ^
- que

cuidavam de saber das desgraças de Ulisses
cn&s ignoravam as próprias; dos músicos que
atinam soas flautas mas não os seus costumes;
dós oradores que estudam. para discutir a justi-

ça mas nàu u praricam, Sé ,1 sua altna nâu se
aperfeiçoa, sc seus juízo* não sc tomam mais
lücidok rrvçihor torj.quç o estudante gastasse o
ic-mpç a jü^ar péla, pois ao menos o. carpo cie
ü teria mais úgiL Observai-a de uulia após
quinze ou dexe&fegfc anos: nada se tari dclc: o
que trouxe a mais é o grego c o lalim, que u
fizeram mais tok) e presunçoso do que quando
deixou a casa paterna. Devia voltar coiti o
espirito cheio, e vnltou balofo; incharam -no £
L-onjinuou vazio.

I ajs mestres. Como os solistas seus parenics
prós imos a que al ude Platão, são de índosos
homem; as que parecem mais úteis j humani-
dade. No ertlüJHo são os únicos que não
emente não melhoram a matéria-prima que kc

Lhes confiou. eenflo fazem o carpinteiro e o
pedreiro, mas a estragam c ainda cobram por
1c la estragado»

Sc meus pedagogo* concordassem com alei
proposta por Pretãgnras a seus discípulos

(pagarem o preçn pedido ou irem ao templo c
decliir.ircm üub juramento cm quanlo avalia

vatn o pruvcito tirado das lições rctebidíus

piilPíido-o de acordo com £> irabilKqK por
«rto sc dccepcionarbíti com o juramento que

me dita a expcritndft adqutfida. No meu diaie^

lo pcrigordtno a esse* sábios de pueolilbadá
se pnr brincadeira o upeJLdo de “Lcurefcriis",

o que qtier dizer ”IfiiLrcKrcni»
M91

fl

, isio,á h jndi

víduo que a.s letras atordoaram ã maneira de
uma rnnrietada, \L de faio* a.s mais das. vezes
parecem ter descido tãõ baixo que nem mais
pos.suem o senso comum. O camponês c o
sapateiro vão vivendo samplc* e ingenuamente,
faiando do que conhecem; enquanto os ouiros
fwu se quererem êlevur e finvuidecer dc um
saber todo superficial, que não theu entrou ^
quer no cérebro, vão sc embaraçando c chaAir
dtindo som cessar. Sabcrn discursar mas c pre
ciso que outros q apliquem: eonhccçm bem
Otilcno, porém não ennheucm o doente, e n
estonteinm COtn lc*toS de lei anies Je terem
ciepçiJijJa caqiEç Nad^ ignoram da teoria, mas
não achareis uni que a poisa por em prática.

71 '' No lüWrt g/úmidcus nifla o disinriáj-ki Ue
Godcfrjoy da língua francesa .vcrticn dá também os
rfntidoi de sábio c astrólogo, citando Aenaud c
MümaiibaiL Pareceu- nos ctentro da espirito da
frase pieíenvcl empregar astrólogo, ÍN, Ju T,j

’ Y
FcTtito, golpeado, abalado petas tetras, ÍK. do

Vj em minlis casa um de meus amigos que,
a lidar com um indivíduo dessn espécie. sé pós,
pnr pansarempo. a recitajr-lhe, em urqa irapii.

Iti^dá de frases, citações sern ueso embora
entremeadas dc palavras relativas ao proble-
ma; e assim se divertiu uni dia mtein.i com o
tolo que tomara a coisa a sério e dsiva tratos à
bola para responder és objeções. No entanto o
tal indivíduo era homem de letras, gomava tfc

ecria reputação c de boa posição social: ^Fi

vós, pacrieius, que não tendes o poder de ver o
que sc passa a Irás dc vós, cuidai que aqueles a
quem virais costas não sc riam de vés” T ."

Quem olhar de perto essa espécie dc gente,
pnr ioda parle encontradiça, achará como eu
que as ruais d-a:; vetes cia própria não sc cnlen-
de como não entende os outros. Tem a memó
ria bem guarnecida, mas ojtiizo ab^iluiamentc
vaxio. salvo quando, pelas sun* qualidades
nntujais, hz exceção, Entre essa* exceções
incluirei Adriano Tourreboeuf 336

, que conlie-
jí. Nane-a exeruera outra profivsào senão a de
hornem de letras, c na minha opinião cm mil
anos ninguém melhor do que ele mereceu tugar
entre o* primeiros, No criiiiinio. nuda Unha de
proJcssoraL n nây í.cr a maneira de trajar ccet
los modos dc C0Jidtilk‘SC na ^octedade. que
nfuj revelavam u requinte praticado na Corte,
o que não impíjna cm verdade, Pois detesto ns
pessoa qLie sifpariam tnais dificilmcmc um
lemo malfeito do que uma alma g julgam a
qualidade da homem petan revcrèndfis. as -ui-

tudes* u -db Ixilas. Ad r
i sim? roüntqbotâf era

dona da mais bela uEma c cu o trouxe isutin
Éos allietas aos dç ^cu comércio habil nal. Visj
oí lèUi tueidíiniEnçc c os apreciava ião jüdicio
samcnifi que se diria não ter ele jamais sc
ocupado senão de guerra c dç negócios púhli
eos. São naturais lortcs c retas rts ljuüís
P rcmieicu forma u com md^i boticvotcjicín e
melhor flíaíhi c que assim se mantém aptr
sar das instituições defeituosas Qr^. não basta
que üs instituições náo nos lorncrn piores, è pre^
eiso q-uwHw façam melhores.

híri nossa* [ribunais, quando lhes uafoe pro-
ver as cargos dc sua alçada, sú julgam os can
didatas pelíj suber que póiisuem. Outro* os
apreçiarn lambém fselo bom senso, dando lhes
qiigstõcs 3. rcsalvcr. Eseêíí última* me pa^etem
estar com a razão. Arnba.s a.s coisas são ncccs
^rias, embora em rcaJtdadc valhíi menos o
saber que ;i inteli^éncfa, parquanio enta poile
prescindir daqiide çp çqnuário não soja t.vaio,
PorquL-. como diz íàtróbcn,

fc,

dc que serve n
sabçr sem a inteligência

"^
'?

21 1 Pirrt jjTi
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E

Professor nív Colég ío dc França { 1 5

1

2-

1
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ProLiverg a Deus que para o bem dc nossa
justiça to-sserti os npssos tribunais iãt> ricos de
bom- senso e dç consciência quanto dc_ ciência.
InfcEiz mente. ^nâo aprendemos a viver, mas a
discutir' 3

, Nãp cabe justapor p saber â
aima, cumpre incorporá-lo a ela. Não se trata
dc negã-Ea mas Sim dê impfegnâ-ta com dc. Sc
não modifica nem melhora o estado de imper
feiçao, fora ccrtajucntc preferivç] nàü adquiri
lo - Ê uma arma perigosa que embaraça c fere o
dono, caso não esteja Cm mão forte c lhe igno-
re o, maneira du usar; “ melhor scííji não Llt
aprendido nuda

LL
' 4,g

. Taivcz oof uji-str motivo
oão exijamos das mtiJ [acnes maior sabêr.

~è

François. Duque dc BreiMha. filho dc Jean V,
ao sc tratar de seu casamento com ísabtíau, dn
das a real íscocsm, respondeu a quem ihe uida
ler c3a sido educada &iJtip3esrrtèitic sem nenho-
ma nüçâ° das letras, que a preferia assim

„
pois

uma mulher já sabe o bastante quando 6 cupuí
de diferenciar uma camisa do gibão do msu-ído,
\ada tern, portanto. de cXLraondÈflár&o que
nosso* antepassados não se hajam preocupado
eom as ktras e que hoje ainda sq excepcional
mutue aíí mconirenios cultivadas mc.smo pelos
que participam do:, conselhos dc nossos reis,

Se não thes dessc bom crédito o ftm prees
pito cm nosso tempo dc ganhar dinheiro na
jmr^prudência, na mcdiciiiN,, rta teoiogiã, ofts
LLN veriamos, tip despregadas tpiamo ante^ E
que prejuízo decorreria disso, posto que não
no.s ensinam rtem a bem pensar nem n agir?
l>eíde que kc Veem Uintos lábios não sc udia
nirtis (JcttlC de bem M!

, A quem não possui a
meneia do mérito qualquer puim e prejudicial,
Mas talvez divisemos ai aesplieaçâõ que pro
cufHiya lú pouco: não lundo o estudo cm Fran
çu quase Outro Hm setioo o lucro. nu íksíál
íamos os que a elas sc ciurcguni por
temperamento t por preferirem os carpos
hooonficos «os lucrai ívu*, c ok que n d u.s

renunciam aMcs de tom arem u fim de
exercer uma profissão sem parcniesco com o
Livro- sobram apenas para tratar das letras os.

que^sétn fortuna, buscam ndas um meio dc
existência. Ora* estes que lanio por natureza
como pela educarão tem uma alma dc baixo
quilaiç empregam mal o seu saber, o qual nlo
pode nem i tu min ar um mciipaz. nem devolver
a Visw a quem nft( > ve. Seu objetivo não ê dar
vista ao cego e sim corrigi-la, e ensinar a andar
sc íiS pero h s atnda Ç-áo direitas e çapnzçs d^
esforço. O saber é uma boa droga, mas não há
droga suficientcrrieciie forte para resistir ás fa
lhas do recipiente. Hâ quem tenha vísia boa e

JJU
Sénci-a.

2 4 J Cícero.
2 4

1

ScneciL

sejid vesgo: vç o bem mas não o faz. e vê o
saber c nào sabe servir sc ddc. A principal lei

de Platão cm sua República é repartir os car-
gos entre os cidadãos segundo a capacidade dc
eada um. A natureza ludn pode e tudo faz. Os
cokos não servéfn para os excrdciqs dü corpo;
aos exercícios do espirito não sc adaptam as
almas mancas. A Rlosplia c inaces^vd às
almas bastardas e vulgares. Se vemrhs, um
homem mal calçado não nos espantamos que
^eja sapaJçim, pois vçrtios frcqücntementr mc-
dicqa que, enfermos, seguem Lr? ta mentos In-

CQnvcniertj^Sj e teólogos de costuineg censurá-
veis, e, o que é corriqueiro, sábios mais
igaorartics do. que o homem comum.

Tinhn razão Aristo, dç Quios, uo diicr
outrora que os filásoíbs são nocivos aos que os
ouvem, porquanto em sua maioria não são n-,

pessoa,s suscetíveis dc tirar proveito dç seus
ensina mentos, as tjuais quando nàü farem bem
bizern m ílI : ^iDa cseot^ dc Aristjpo ‘jAcni (luvas
sos + da dc Sertão saem s&U
No método dé educação que Xenofonte ntri

bui aos pcrs.n:, é dilo que ensinavam a virtude
aos Itlhos como nos nutros paises se euhina
vam as letras. Artrnnt Plalào que o (llho úir rei.
Herdeiro do trone* Cra educado da ieguinie
irsEüteira; ao nascer uáo o cniregavam às
mullicrcs. mas aos eunucos, ocupantes dos
mítis altos cargos, na Corte par cBtifitt de syri
Virtude. Cnbía llic^ desenvolver nele as quati
dades iFdcus que o pudessem tomar belo c
sadu-.. Com sete anu#, ensaiavam lhe a montar
a cavalo e a caçar. Aos catorze ’ino.s. çonjla-
vam-no a outros personagêns: o mm avisado.
° 111 11 jusio,. i> mais virtuos^i e o niais v,a[çutc
da nação, Çjislriavíi lhe o pnmelro a religião: a
secundo íl .ser sincero; a terceiro a dominar as
paixões; o quarto a n;tdn remar.

frik notar se que rm excelente legislação dê
Ueurgo. ião míp-oordinária pc la kum perfeição
e pasuLularincme arenu à edueação das crian
çns, ounsideradxi eorno devendo psissíu

1 ames
du tudo na própria pálria das Musas, tão
pouco se cuidasse da êtudição. Parece que a
essa generosa inocLd;i,dê, quí tudo dçspreznvu.
a exceção da virtude, deviam dar cru lugar de
professores dí cièncias.

f coffw> ucorre em aosso
taao. mc^LTc.s de valentia, prudencia i; juíTiça k

cxetnplü que Platão adotou . Su? educação
consistia uomo entre om pceaíts em j^Jir ài
criMi^ julgamento sobre os liumeins c suas
açívcs, F e umpr ia- lhes j irstifiçar sua maneira dc
ver, de modo que a um ctsmpn exêreíám a 'miç-
Jigcncifi e aprendiam Direito.

Astiagcs* êm Xénofom^ inierrOga Ciro
acerca de sua úhima lição. Consistíiq responde

^ Cíêeru
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esie> no seguinte; na escola um aluno que pos-

suía um capote curto demais deu-o â seu

canuaíada mçnor c tomou o dette que çr,i mais
comprido. O mestre fcz-nie juiz da ConCmdn.
Eu achei que sc devia deitar as coisas como
catavam, porquanto parecia quu cada qual
assim se via possuidor de um capote a seu fei-

tio. Meu mestre mostrou me entao quu assim
julgando eu nâo consultara senão a cünve-
noticia e que fora preciso antes atentar para a
justiça, a qual estabelece que ninguém seja des-

pojado à força daquilo que lhe pertence, E
Ciro acrescentou que ppr eSSe erro de aprecia-

ção fora chicoteado cal qual 0 somos em Fran-
ça. nas nossas aldeia*, quando nos enganam^
quanto ao tempo de um verbo grego. Meu pro-
fessor poderia fazer-mc um inteiro discurso —
“in genere demonstrativa

1 — sem cun,vuguir

persuadir-mç da superioridade de sua esuola
Mbrc tssa. Ou laOedcmõnioíi quiseram encur-
tar o caminho e como as ciências, tónda que sc

estudem sertamente só no* podem oferecer teo-

rias acerca da pmdcnçta, da sabedoria na con
dum c do espírito dc decisão, sem nos levar à

sua prática, procuraram colocar desde cedo as

criança* em contato com a realidade, instruin-

do- as não por palavras mas pela nçno. formím-
du as e aü moldando rigoro mamente, por pre-

ceitos c frases sem duvida mas lambem e

prtndpaJmcnLC por exemplos. c obras, a l]m dc
que o *ulwr não lhes cnehtssc apenas a alma
ma* a da vc incorporasse, Eormmdosç com
ptdçiki l' hábito; c que não fosse uma aqtiisi

çào mas umu propriedade natufuL A prupú
Silo, perguntou ac a Àgcsiliiu que deviam* na
sua opinião* as criança.1

! aprender* ao que dc
respondeu: i> que teria dc fazer quando cresta

rem, Não é de estranhar que semelham c educa
çiu tenha produz fdq jão admiráveis eleitos.

Curnu-,ve que se iaii. bui-cur k ni mihu:-. udmJc.s
da Grécia retóricos, pintores, músicos e u n

LâccdcTnonia os legisladores, os magistrado* «

comandantes dos exercito*. Bm Atenas apren-

dia se 44 bem falar; lá, z hem fazer, Numa a

discuiir nas cu-mrQvçrsjas dos sofistas ç u
penetrar o verdadeiro ser tido das frases artifo

cisilmencc constituídas;; noutra, a ddênder se

contra as Lenruç-oet da u^lupio, u a encarrar

com coragem o* reveses da *orEe ou a morte
que nos ameaça, Àqueks a discorrer, e$tes a

ag ir; continuo exercício dç língua dc um lado; e.

de outro, da alma. Não admira portanto que a

Àntíparer, que exibia cinquenta crianças como
reféns^ lhe respondessem, ao contrário do que
teríamos feito, que preferiam dar o dobro de
homens feitos, dc ta] modo temiam que perde*
mtitt a educação da terra, Quando Agesilau
convida Xenofontc a mandar os fitho.s para
EsparlíL u fim de aí serem educada não pre-

tendia cnstnardhes a dialética e a retórica, mas
o fazia para que aprendessem a mais bda da*
ciências, a do saber obedecer e mandar.

É divertido ver Soerates caçoar, a seu modo,
dc Hfpiai T o qual lhe conta tomo ganhou
dinheiro com o ensino, sobretudo em certas

aldeias da Gd ia. enquanto em Espana não
pegou um vintém.

Í+
Esse* espartanos

11

, diz Hi-

pias, "são un* bronco*, jnçapaz-cs de medie e

contar, ignorantes da gramática c do* ritmos,

interessados apenas Ha Cronologia dos reis. na
fundação e decadência dos Estados c outras

tolices que UríS-" Quando terminou, -Sõcr^Uis

COrtvcnccti-o a pouco C pfàKD da cXcclcncin dí.

sua forma dc governo, da felicidade c da ,virtu-

de de sua vida privada e sugeriu -lhe como coo-

clusáo ü inutilidade das, artes.

Eíts inam nos os exemplos do que se verifi-

cou; nt*sse governo c nos do mesmo tipo. que o
ei tudo du* eiêncLus amplccc c cfâitlmu as com-
gen$ mais do que a:; robustece e as torna

aguerridas, A tiaçoo mais poderosa que existe

Eicsic montem o ê u dos turco*. povo que igual

mimie estimít as armas e despreza as letras,

Romíi foi mais vaknte antes de *c tomai sábia.

Üs países mais hdkonos de nosso* diaí são
aqueles <?m que o povo t mais ^rOSSêiro t igno
rnrUc. Tçm a prova uosccias, no* persfis. fim

Tameriao. Quando ps godos saquearam a Gre
eia, o que evitou se incendiassem u* biblioiccái

foi ler lido um ddes a ideia de deixar os livros

iniato* a fim de que st: tis Inimigos com cies se

<Llistrai*!úím c nele-* encjinlnisscm uma ocupa
çáo sedentária c ociosa, eapaz de afanTÚ ,1o.* do
serviço militar. Quando no$$o Rei Carlos VII]

sc apoderou, quase sem desembainhar a c.spa-

da, clP retmi de Nápoles e de hoa pane d 3 Tos-
cana, os hd algos de seu sáquito janbuiram íi

inesperada fa-til idade du eon quinta ao faLo de
ps príncipes e a nobreza da lUlid jííissajcrn o
tempo antes nos trabalho^ do espiriio e no es-

tudo dá dcncia que em se esforçando por se

tomarem vigorosos e guerreiros.
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Capítulo XXVI
Da educação das crianças

A iSra. Dmfia de t oix. Cot?dessa í/e Gursott

Niinc.^ vi pai, por corcunda uu tinhoso que
Rjsshc o filho, deixar dc dá-lo por :sgu. Nüli.
criLret sul tõ, por estar cego peia afeição e não se

aperceber do defetf-o. mas t§n-som ente porque
è seu. Assim eu vcj<u melhor do quu uuirn não
Haver aqui serão devaneios dc homem que da&
ctc.nci^s só provou a uasca cm sua infância e

apenas reteve ddas um aspecEo geral c infor-
me; um pouco dc tüdo c até nada de nada. a
frances:i. porque, em -sei que há uma
medicina, um a jurisprudência, qtiairg partes
nu matemática, ç. grosseira menus, o que visam
clus. Porventuta saberei ainda, de um modo
geral, quaJ seu objetivo e sua utilidade sm
ni,JiM v^da - Mas. ir riEcm, queimar hl, pesUmus
no estudo dc Arisiétcleâ, soberano da doutrina
moticrnai ou nsic obstinar em qualquer ciência,
não o fiz nunca, Nem há arte de que eu possíi
sequer expor as mais dementares noções. E
qualquer menino das ciasses médias podè
disser- se rntií s crudiu? do que eu que nno icnlvp

cupueidude para cxamjnã to vohie as primeiras
Nçws; dessa nmtireja peio menos. Se me for
Çám u Jaííc Iti, vejorne qbrigado, assa?, inópia
rriifTi I o , a irjttar de £ill|um ajunto de caráter
P tfral peio qual julgo num inteligência natural,
maicriu ui,o alheia a de quonio a sua me è
estranha.

Kâo me enfronhei em nenhum livro sõlido
^.rtu-ii nos de Plutarco c Stneca em cuja obra. .1

GJíCmpki das Dunaítlcà, busto Hem cessai uquj
lo que togo entrego alhures, Erri meus cscrjios
uJ^uiJia coisa Eícai.em mim qua^Tnada. A his

lória é mais dc minha prodtleçào, ou a poesin
qin: icnlm em particular estima. Pois, como
diíííi Cleiuitç», assim como 0 som, prensado
no estreito canal dc uma trombeta, sm mais
aüudo c forte, assim .se inc afigura que 0 pensa
menio, çúustrinffido pelas regrai da poesia, se
arremete mui* vivamente c me impressiona
com maior intensidade.

Quanto ás faculdades naturais que aqui
ponho à prova, simo-as vergar sob a carga,
Minhas concepções í meus pensamentos só
üVAnfani àü apalpadelas, cambaleante^ a
escorregar entre tropeços; e por mais longe que
vjL nào íleo satisfeito; vejo terras ainda além+

nuih turvai c enevoadas e não as posso distin
guir, H, se mc proponho falar à vontade dc
tudo o que se apresenta à minha fanica, não
empregando nisso ,senaa os meus recursos
naturais, acontece-mc nm raro encontrar por
acaso nos bons autores os mesmos assomos
que procuro comentar, çtyrna Vem de mc suce
def com Plutarco acerca da íbrçnda imagina
çTm; c ao reconhecer me diante -deles Ião fraco
u ]risignir;ciince, iào pes adt* c sem vjtla, tenho
piedade de mim mesma, e desdém.. Todavia
sinio prazer cnl verificar que minhas opiniões
tem honra dc ir ao encontro datt deles* ã*,

vçiçeSii c. embora tfc Ujingt;, si^o Ihvs jji pega-
da Si I" também tenho esta vaittagcrn que nem
Uítlos têm, que é conhecer a profunda diferença
que há entre mim e eles f-, m> efitamo. deixo
os meus pensamentos correrem assim fracos c

pequenos, COimi os concebi, scan rebocar ntm
Hpar as touríico^ que a comparação me ruve
km. í‘. preciso ter rins sâltdúa para andar em
companhia dessa flcnte

J Os escritores sem
discernimento de nosso tempo, c que cm 'cuv
livros suan vaJor v;W .iemcmndo treclius inicirys
dns uutores unti.gosí pam sé cnfcltarcpi,
ia/.em o contrario; porque ;i mfimt» dcsscmc
Jliabçn dc bríjho entre o que JIh-k é prõprio c 0
qiur bnnam de cmprésLlrno da _um aspec:o l n i

j

pálido! de&bi irado , k-ju rh> que ê deles, qufcpttr^
dem mgitij ni ajgjjgq utf gãnhaj»

tiis dois sTsfemás difercnics; Crisipo mjstu
:ava aos M2uy livros não somente trechos mas
também obras ini eiras dc outros auu>rçs, e em
um desses -icus trabalhos scacha rcprodu/itla
"in cKicnao" u “Medeia" de Luripides; c dizia
Apciodoru que se lhe cortassem o alheio ficji

va o papel cm branco. Rpicuro^ ao comrãrío,
nos. trexenias volumes que d*Uüu nuntíi pós
unrm só ciiaçãg.

Aconctccu-me urri dia dcsie^ dar com um
dcise.s efícritüsL tinha-me arrairado pentiisn-

mente até 11 fim de urna prosa francesa tão

4J Michaut Lnifirprslaz é prsei^t Rsijir sRp,itrí>dé il

para ombrear com essa gcnEc. (N. <Eú T,)
Observe -sç que Mania igru; nào i£ priva (3í;

1aze-]o.
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e^an^uc. íào descarnada- tão va^ia de subs
tancia e de scctidu que não era. cm verdade,
m í* i :> d<? que palavras em francês, eis ulul- jijiõ-*

lío Eunga e aborrecida leitura deparej çtim um
trecho elevado, rico, erguendo se ás nuvens. Sc
tivesse achado a subida suave e a rampa fãcíL

cudn se desculparia, mascra um precipício ião

abrupto, inesperado, que Ic^o òs seis primeiras
palavras verifiquei andar por oui.ro casnãnhu.
Da 3 i d-e^cortirfcçiÊ o tremedal de onde vinha, tão
bailio e profundo que não mais me animei n
descer de novo, Se recheasse com esses ricoí

despojos urn düs meus trabalhos, tom eles ih.

minaria por demais q toSteí dosuULnus.
Censurar nosdütrôs os meus próprios erro*

nào mç parece mais i rtcrm^eqiien te do que reie

v.tr . cirnio faço amiúde, os dnç outros cm mim
F preve 1^1 iipyoLa ios onde quer que estejam c
nü.Li lhes dar asifo. Bem ^ci com que ousadia cu
próprio LerUO igualar mç por todos os meios
aos meus furto* e ir de par com eles, nàn sem
a temerária esperança de poder enganar os juí

que o*. cxojninúin; man nào c Lunlo pdn
proveito que tiro de lais confrontações quautn
pelo que pode resultar de vantajoso para as
idéias propugnado# c de força para vo las cm
evidência. ÀtkiTinis não procuro lutar corpo a
eorpn com es.sds, velho-* campeões; foco por
ü-vííilto*, ataques repetidos e rápidos. Nãó me
obsimn. nlo faço sertão çocâ los c nunca vou
:itê onde deseja ri ei ir. Sc pudesse medir mtCímn
eles seria homem de bem, pois só procuro invj

I :i lo* no que tèm de meUior* * h
. F^ozeru que vi

fizerem olguna q ut bc revestem da couí aç u de
('idrcm. de forma a nem sequer mostrarem u
ponta dos dedos, e concluir seu plano
corno se permíic aos cientistas cm assunto
comum A sombra das Invenções antigas
p ! I li ítdl ti> iiquí e acolá, procurando ris dis-símu
Jsir e tornar suas, c tlcsonçst idade e covardia
fintes de Lu do, porquanto não tendo em ó lubd;»

qtte tss realce pretendem valer pelo que é
alfieio, Ademais, cunfonlam w em eonqubuo
por trapaçA-s & jjjtiorame aprovação do vulgo e

são m&l vjiioi pelüi entendidos, que torcem o
rrnrí? a esse trabalho, verdadeiro mosaico de
peças e trechos lamado* de empréstimo. ôfu. o
louvor desLe^ ê que pesa.. Por mm ha parte, evi

tu o faztt. Ê se eito os outros é puru melhor
dizer de tnim. Isto não diz respeito aos. centos.
í(ue se piibELcam como cemõe:/ 4 J|

. Vi os muito
engenhosos OilÉIOra, entrç fniiro.^ um de Cupi
lupu^, sem contar OH mUÍ£u>. São cspírilOí qu.C

se distinguem nisso eocmi orn outras coisa u.

coino Lipsio na douta e laboriosa composição
de soa, “Política".

J+& No tcü[íi: ^ o.j jucaee peLi> seta Indu mais
ffirttí. íhí. íUn T.)
7 4 r' Composição puêL:cn formada je dítcrcnies v^j

sn s de diverso s autores

Cílmu quer que seja e quaiiqucr que sejam
us inc peias que me passam pela itteme, não as

esconderei^ como não esconderia meu reEalo se
em vc7 tie jovem c belo me represem.a&se calvo
t .arisalEio como o sou, em verdade. Exponho
aqui meus ^ntimenloü e opiniões, dou os

como os concebo c não como os Concebem oíí.

oufroí.: meu único objetivo c analisar a mim
mesmo e o resultado dessa análise pode, nm^-
nSiu. bem dlforcmc do de hoje. se nnvas
e>ípciicnciüs tue mudarem, Nào tenliu aulori =

daJc paru mipLir minha maneira de ver
s
nem o

desejo, saixmdo-pnc den^Stado mal ín&truídb
paíd LEsfrUIr os outros.

Alguém, depois dc ler o ensaio precedente^
di^iu há tempos em minha ra^a que eu me
devia ter alongado um ftoUCü mais sobre a cdü-
euçá- i das crianças. Mas, Senhor,-^ se eu i i vc:-,

se alguns conhecimentos do ajunto não o\
vrnpref.ari:! melhor do que cm facundo premente

deles u e rapazinho que amüçkçn satr de v6s
(sois ícriürusü JeTnairs i^ra nâü começardes
por um varão}, pois tendo i ornado ião ^rundi;

parle o a preparação de vos&j casamento,
tenho nlgum dirciio dc me intercisar pela gr ao

deza e prosperidade dc tudo o que dek provier.

Poi outro lado, oh nintigos privilégios que len

dçs hobre mim. levam mç naturalmdfiic a desr
}utr honras. Iwrase melhorias cm tudo o que vos
diz respeim, Man na realidade disso só cnstmJo
que a maior c mniü impor

I

üjiic dificuldade da
dêncie humana parece ras-tdir nc que tsoncer r\t

n instrução e u educação da criança.

O mesmo acontece n:t a^ricuíiufa: u que
precede à fiemendura c cçrio e fácil; c uimbcm
plantai . Muh de|H.u:^ de broiaf u quv -.c plantou,

íliJkei* e v;iriada?í são as maneiras dc iratá to.

Aii.srm us homensi pouco cusia ícmcá-los. ma:s

depois de nasicidci* «fucá-los e instrui los t ia

rçfu complejtíi, irabúlltosa c Lcinivd O qur se

revela íIl' nua:* icndénctas ê elio tênue e obscuro
nos pítmcíms aiKKq sins promessas tão incer-

tas C cbgaitadoras que se faz diiícil as^entíir

uni jui/.o ^cjí.uro,

Vede como Cícnon c Teimiocloi, e tantos
ciuuoi st ddimeti tiram a ú próprios, üs Hlho
ics dc ursfls c dç cães mostram sua tendência
natural: o* humen^. porem, mciendo se desde
logo em hâbitoá, preconceitos, kis>, tnudam ou
se [nascaram facilmente.

Certamentc c muito difícil modificar as
propensões naturais. Dai provém que, em nLãc

S,e tendo eseolhido bem o caminho a seguir,

LnibalbEi-sc inútilmente muitas vcj.çs e se preci-
Ksm anos para inütnnr as crianças acerca de
coisas em que não chegam u toniajr pé. Em
todo Ca^o nessa dificuldade n minha opinião é
que as encaminhemos sempne para as coísuh
melhores c jnais proveitosas, sem Jçvar demn-
siado écn consideração as vagai indicações c
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prognósLÊcoíí que tiramo* da Infância. Plaiac
cm sua Republica parece dar- lhos imporiiTicia
esceüsiva.

É 3 ciência,. Senhora. um grande omamenta
c ferramenta de admirável prÊscimo, cm pattt-

t;y]ar para as pessoas de vossa, condição súcíal.
Nrao tem em verdude melhor emprego na,*

maos humildei c baixas, Orgulha-se muitn
maiti cm prestar as seus serviços na direção de
uma guerra, no governo de um povo. tut ami-
zade de um príncipe, ou de um país estrangeiro
do que cm enunciar uma argumentação dialc
tíca, cm arrazoar um recurso ou receitar um
punhado de pílulas, Eis por que vos quero
espor, so^rí L> assunio* idéias contrárias à opi-
nião vulgar. í. Lijctct et que posso para vos servir
neste caso. F, a Faço porque estou convencido
de que não esquecereis a crcncia fiy educação
doi vossos* vüü que já Ihç saboreastes a doçura
c pertenceis a uma família de letrados — poj*

!emoí ainda os estritos dos.artLigo* condes de
Pd is. de que descendeis, vós e o conde; c y-o&sü

(io Ff iiriejsto de Candnlc continua a produzir
outras que levarão aos séculos futuros a
conhecimento dessa qualididc de vn^u FeIMiÍ

Eia.

A mrefa tki prtCêptor qüe lhe dareis, c da
escolha do qual depende todo o delio da sua
educação, tompoiti vários aspectos imptman
les: mus não toco nas outras panes par nau
aftbcr dizer nada que valha u pena. Quanto ao
ponto cm que proponho meus conselhos, ele

me acreditará no que quiser. Para mn filho de
família que procura íís leiras, não pelo lucro
ipt>r. um Fm tão abjeto c indigno dn graçu e do
favor das musas c, por outra lado, não depende
de nós) nem tanto pela* Váinagcns exteriores
t|ue os oferece como pelas suas próprias, e
para se enriquecer c adornar por dentro para
um rap^z que rmõN desojoirinmos bonçjròo do
quí sábio, acriu util que se escolhesse um guia
Wffl cabeça bem formada mais do que exage
radamente cheia e que, embora se exigissem as
duas coisas, tivesse melhores costumes c iatcli

peneta do qúé ciência. Mais ainda: que exeí
cesse suas ftioçdes de maneira nova.

Níáo cessam de nos grilar aus ouvidos, Como
que por meto de um funil* o que nos querem
ensinar, e o nosso trabalho consiste em repetir,
C-í*Kiuria que fik corrigisse c&lti çrro, e desde
ksgei, segundo íi inteEigêrtcta da criança, come
çaaae a indicar-lhe o caminho, fazendo- lhe pro-
var as coisas, e as escolher e discernir por si

próprio, indicando- Lhe por vezes o çjtmfoho
certo ou Lho permitindo escolher. Nau quero
que füJe sozinho c Mm qm- üuíjec jambúm o dj^-

cípulo faiar por seu turno.

Sócrates, e pôster iormente A£C£Üau,,.alttjga-
vam os discípulos a falarem primeiio t stmen-
10 d -epois fplavana cltzí, próprios.

parte das vezes a autoridade dos que ensinam c

tm c iva aos que deseja aprender”2 4 J,“Fhom
tEue aça trotar essa inteligência ã sua freme
para !hc opreçiar o desenvolvimento c vtf ate
que ponco úeve moderar o próprio andar, pnjs
em não Hbtflda regular a nfis&a marcha tudo
estragamos. mais árduas tarefas
que cüTihcçg colocar- se a gente no nível du
miHrjça: e e característico de um espírito bom
formado c forte condescender em tornar suas
a* idéias infantis, a Jjm de melhor guiar a
crian ça, Anda- sc com ntgj* irança c firme-
za nas subidas do que nas descidas-

QüaniCT aos que, segundo u coslunie, encar
negadós de instruir vários espíritos natural-
mente diferentes uns dos mutus pela jnicli

géíicta e fKíío tcmpcrarnchlo* a todos
triiuistratu igual lição c distiplina, não 0 dc
estranhar que di Tecí I mente cneunlrem em uma
multidão de crianças somente duas ou três que
tirem do ensino o devido fruto, Que não Ihç
peça conla apen.in das palavras- da lição, ma.s
lamhêm do scnddü c sabstãreiu, julgando
do proveito, nao [ielo testemunho da tflêJTièfiâ
c sim pela da vida. í precjso que 0. obritue :t

expor de mif maneiras c acomodnr a outra*
tantos assuntos O que aprender, a fim dg^grfjjf
L

-

:ir se o aprendeu c iissEmitim beni. y/íri^tlo
::-MTI

|

H i ÜA' ^ ; feitu U^UIldo Üh pE^CCjlo-i

pcdaíógiCós (ic Platão. £ indício dê azia c
inçfipe.síão vomitar ü carne tal qual foi engoli
d ri. O csfrTflago não Flu seu trabalho enquanto
orlo mudam a aspçcta t a forma daquilo que se
lhe deu a digerir.

No^u) espirito., no sfaiema que condeno, Jtào
procede sen lo por crença c adstrito à5 fanta
ias dc outrem, servo c cativo de ensinamentos
estranhos. Tumu no$ oprimiram com as andu
dêiras que i:i nao renmb. movimento^ livrei.

V,tgor e 1 iberdade c^tiatu iram sc cro nu*;
''flUnca^sç dTrTgcm par íi próprio?'^VTrat ei

intimamcnic cm PSsa oam um Ijomçin bom,
mas tão ariMotêliccT que 0 mais geral de seu-i
dugmas e quu a pedra de toque c a regr^ dc
toda inteligência sólida c dc ioda verdade estão
na doutrina de Arisróidcs, Fora dp qual só hh
quimeras e manidoác.. poU tudo de viu u iJissc.
r-.ssa aJlrmsçíto, por ter sido interprçiada com
curta amplitude e malícia, comprometeu d ti

raniÉ muito tempo e muito seriam ente seu
autor junto á Inquisição em Roma.
Tudo se submeterá ao exame da criança e

nada su lhe enfiará na cabeça por simples auto
rtdade u crédiio. Quç nenhum principio, de
Amtótêk*, do* estóicoa ou dos cpiçuriMtn,.

seja seu pnneípio. Apre.sentçiR-sc-Jhe iodos em
üua diversidade e quede escolha ^ puder. ]£ jç

2 * T
Cícero.

J +c
SêitGCa.
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não ü puder fique ria dúvida, pojs só os lüUCüi
tem ccnez* absoluia cm ^u^.gpiiúfiLi,

“Não níçfioü que saber, duvidai me
apraz 3 ,1!í .“ Porque se porrdlexão própria abra-
çar as opiniões de Xenofomc c Platão, das dei-

Aarâo de ygr deles e se tomarão suas. Quem
segue outicm nlio; segue tossa, nenhuí^a; nem
jj.íida encontra, mesir^í porque não .piocuca.
"Não esiamoi so.b o domínio .de um. [ei: que
cada quaí isc gu vente a si próprio

”
2 5D

.
Que eíe

tenhn, ao menos eonsc tcncS h de que sabe. Njjip

se trat a dü aprender os preceitos, desses,filõ.^o
fnS c Fiirn de lhes entender o evpíriuv Que uy
esqueça á vontade, mas qüe os saiba assimilai,
A verdade c a razão são comuns a todos e não
pertencem mais a quem às diz primeiro do que
aí> que as diz depois. Não c mais «gundo Pln-

lão, d li que segumtojMi.intsTno. que iál çõiia^c
enuncia, desde que a en-rtiprcendamos e a vcia-
màVda mesma maneira. À.s abelhas Hbam do
r-os 'de toda espêdc. mas depois razem o md
que c unicamcjULT seu c não do tomilho ou da
mjuijcrona. Ua mesniu forma os elementos
tifíido.s de outrem* de os terá de Lransformar e

misiurar paru com des fazer obra própria, isto

e, para forjar $u u i.ntdj|icneia. Educação* ira

ba lho c estudo não víjsüüi scnàu a formada.
Que ponha de lado tudo aquilo de que se

socorreu e mostre apenas o que produzíü. Os
ladrêts e OS que uivem de emprcMimos, fuzem
alarde de suas casas, de suas compra, não do
que tomam ao-s outros. Não sc Conhecem os
ganhos de um magistrado, vmti-sc os casa
menten e as honrarias que arranjou para ov
«u*. Ninguém publica suas receita e sim suas
despesas. Q proveito dc nusso estudo está cm
nOs tornarmos melhore* : í - qvjsados. f: n

incrh^-níiia, dizisL I-piearmo, que Vü ü OUVCifli :j

ui tc I igênci ti que tudo aproveita, tuitn dbpóc.
e reina. Tudo o mstíMé eegu. surdo

* sem alma. Cortam ente tomaremos a criança
servi

I e limidtt se nào lho dermos a nportuni.
diido de fazer algo por si. Quem jamais pergun -

tou a sou distííputn que opinião tom th rctórí

Cít, da gramática Ou de |yJ ou qual sentença de
Cícero? Mcii^m nas cm sua memória bem
ammjadfehas, corpo oráculos que devem ser
repetidos ao pé da letra. Saber do cor não e
vubor; c çpnscxvar o que se cnlrcgauã raçmó
riu para

_

gmirdur í>o que sabemos efetiva-

mente, dispomos sem olhar pura o modelo,
s£m voltac o!n clhns pum o livro, TrisiÉ ciência
ji eiênda paramente livresca !

3 ’

'

Que sirva dc
ornamento mis não de afundamento, como
ptnsa Plutão, o qual afirma que a firmeza, a

a
Darne: Che non mcn eh? ioprr dubbiarM 'nüffTiida.

1 &íi
Soneca.

7 41 '

“syíTi^íiJicc^ qut parite pejoraLivo,
mm sigmfic^víi L-ncào, Wn1 o. jntcrprcia Michaul
xiibcr ü u ciêrtcha- (N. do T r )

boa-fc
; a flineeridade, são a verdadeira filoso-

fia, € que as outra* eienejas, com üuÉros fins,

não são mais do que brilho tmgajioso. Queria
ver se Painel u Pompcio^ es^e^ belos dançar

i

nos de tlü^so tempo, seriam capuz.e.^ de nos
ensinar suas cabriola pela vista, sçm nos E"azcr

mudar de lugar, eomo üs. qu-c querem dejen
VQbífiLnçjiSEi Lntcligizneij xeni a Licitarem- e se

podem en*in ar-no ü a montur a esvaio, manejar
uma ala barda ou um alaúde,, canj ar, ácm emer-

cicio h como nos querem ensinar a bem julgar ç
bem falar ^rin nos CACíciti nem 'd uma coisa
nem a outra. Ora, para exercitar a inicEigencia.

ludo o que bn oferece ao.s íiüsros olhos serve
suficicntemcníc de livro: a malícia de um
pajem, a estupidez de um criado, uma con-
versa à mesa. são, cfjrrro outroy Lamos. novos
assuntos.

Por lsío* o comêr-cíò dos homens é dc cvt

dente utilidade, assim como â visita a países

fisirüngciros: nào para.nns informar, como o
fazem nossos fidalgos franceses, acerca das
dimensões da Santa Rotonda. ou da riqueza
das calças Jg ^ignora Lívia, diícr-nc)& sç a cu
becíi de Nero cm uma Velha ruüla qualquer é

mnís comprida ou itmij, larga do que oii cetUi*

medalhas, mas para observar o $ costume?, e o
espirito dessas nações é para limar c polir

t\Q*u> cérebríi an conlató dos outros GdiUJ:.i;j

que fkessern a urianç:i uíitjítr dvsdc pequena c

um primeiro lugar pelos pahes vkiijjictó cüja
língua se afasta mais da nossa, pur, sl juto a

habituarmos a cia dc&de ceüü, a clã nào st

aeo,™in'arú:
Admite sc lambem gcralmen leque a cdança

nào deve edueadq junto aos pais. A tua
afeição rmttiral enternece- os g relnxji <?% dcmii-
sliílo. mesmo nft< mais precavido*. N5o .4o
capazes de lhe i caMigar ns maldades nem dc a
vçrem edueadn nlgo vcvcramcntc como con
veni, preparando a puru as avenojras da vida,
Nào suportariam veda chegar do exercício, em
suor t coberta dc tsõ. ou vc-la montada em c;i-

vuto bravo ou de florete em punho, contra um
hábil esgrimista, ou dar pela primeira vez um
líro de arcabuz. E no entanto não há outro
caminho: quem quiser fazer do menino um
homem não o deve poupar ria juventude nem
dejAiir de infringir amiúde os preceitos do.s mú-
dieíjus: "que vivn ao ar livre q no meio dos peri-

jios" 3 aJ
. Não hasta Ibrtnlccer-lhc a ,i Im a, é

preCLSo também desenvolve r-lhç os múscubv
Tera de se esforçar demasiado :vl-, so.dnliu. lhe
couber dupla tarefa Sei quanto eu st a à minha
a companhia dç corpo tão frágil, ião sensível t
que nela confia csíçessivamcnte, L vejo muitas,
vezea, naí minhas leituras, que meus mestres
em seus escritos põem cm evidencia Peitos du
valentia e firmeza de ânimo que decorrem
muito mais da espessura da pele e da durcz;i

Hnfidü.1 GSi
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dos ossos, Vj homens^ mulheres: c crj&rtças dé
lai iTiodrs CünEormados que uma bastonada

dói menos do que a mim um piparote; e

não tugem nem mugem quando apanham.
Quando os aLletus impam os filósofo* em
paciência, é dc sc atribuir a coisa mais ao
vigor dos nervos que ao ú:i alma. O hábito do
trabalho Ifiva w ] labí Lo da dor:

110 trabalho ca-
teja para a dor

11 *' * 5
. É pre-ciso acostumar o

jovem à fadiga e à aspereza dos exercícios a
fum de que w prepare para o que comporLíim
dc penoso as dores fisicaíu a luxarão, as cóli-

cas, os cautérios, c ate a prisào ç a torL ura, que
nestas dc também pode vir a cajr nos tempos
qiic Correm, cm que tanto arirtKem os bons
como os maus, Estamos arriscados a elas.

Todos OS que tombíiccm as lei* nmc^nm çi_s

fioiticffi.s- dc bem com o chicote c n cutda. Por
oulro lado, a presença dos pais é nociva ã
autoridade do preccpiof, a quní deve ser sobe-
rana: e o respeito que lhe têm os familiares, o
Conhecimento da situação e da influencia dc
sua família, são a meu ver dc mui Lá inconve-
niência na i rtfinei n.

Nessa escola do cómêrcio óof* homens, notei

amiúde um defeiluL cm vez dc piocuriirmo^
I ornar onrdicci mentó elos outros. csforçnmo-
nos pur nos mm armo s conhecido se mags nos
cansamos em colocar a nossa mercadoria do
que em adquirir ouiras novas. O silêncio e q
m odcsliJi silo tfUJilidâdcs mui [o apreciivcí;; nfl

Gonvcr&açin. Educar- 3^ à o menino íi mos-
iratr-stí parcimonioso dc seu £abcr, quando o
íi ver adquirido: a não se formalizar com tolt

cck u mçniira* que se digam em sua presença,
poU é ínurívcLc impertinente a'borr«cr-$í com
o que não agrada. Que sc comem e com corrí

Str-se m si próprio ç não pareça censurar nos
outros ü que deixn de fazer; c que nati cuntrn-

os usos e costumes: '"pode se ser avisado
«m arrogância”'5 * *. Que evite cbsü atitudes

indelicada* dc dono do mundo, ç a ambição
pueril íte querer parecer mai$ fino por ser dife-

rente; c dão procure fo que nÉtO cfercuí dificul-

dado.) mostrar seu valor pelai suas criticai e

originalidade a, As licenças poéticas não sao

perm [lidas senão ítos grandes pocias; asrim

também somente as almas superiores e ilusLrcs

Lêm o privité^b de se alçarem acima dos cos-

tumes;
u
s£ Sócrates e Àristipo nem sempre

respeitaram Oi UÜOS e costumes dc seu puíi,

nàü julgue que pa&ça agir dn mesmo modo;
grandes c divinos méritos lhes autorizaram Lais

licenças
5,72 5 s

. Ensinar lheão a somente 'd iscar

rer i discutir quando enocmirar alguém Capaz
rSe rúflpwnder. ç.* silnda iL^ídrej a não çjmprcy^r

todus os meios dc que disponha mas apenas os

Saj
Cícero.

2V
' Séneüir

Cicftw

mais apropriados a seu assunto. Que o tornem
exigente na escolha c penei rameo to dc suas
razoes, amigo da exatidão e

?
|ioríanto. da bre-

vidade. Que lhe ensinem sobretudo a ceder e
sustar a discussão ante a verdade

>
logo que a

enxergue, surja ela dos argumentos do aiivcr-

sárÈo ou de sua própria reflexão, pois nãu lhe

cabe desempenhar um papel prescrito e falar

dc cátedra; e $c def-ende uma causa c porque u
aprova; c não fará corno aqueles que vendem
cm moeda sonante a liberdade de poder refletir

e reconhecer o erro; “Nenhuma necessidade o
obriga a defender o que lhe prescrevem e
ordenam112 6 fi

,

Sc ttui pféoeptor Tor como cu. formar-lhe-ã a
vontade para que s-rva lsu príncipe com Ecal-

dade, afeição c coragem; mas o desviará de se

prender a ele senão por dever cívico. v\Ecm de
vários oulrcui inconvenientes dessas obrigações
fj articulares quis ferem a nossa Uberdade, a opi
nião de mn homem safariado a serviço de
outro ou è menos integra c livre, ou tachada dc
imprudente c ingrata. /Um cortesão fiao tem
direito taem vontade dc pensar scnàkN bem do
iuilior que.,. cnifA tuntus milhares de súditos o
acolhe, aiçndc ik sua> necessidades e o
engruíldecç- h 7

pt)r ^uás próprias mãos. Os
favores e o interesse convjtnpcm-the, náo sem
ray^o, a franqueza. E o 6e$tumbram. Por ií$o c
a linguagem dessas pessoas cm geral diferente
dns outras UnguigcnA, e pouoo digna de fé,

<Quk a consciência c a virtude brilhem cm
.sLia.s palavras c que sá a razão tenha por gui;i.

Ensinar llie-íio a cnmpreendef que confessar o
erro que descobriu cm sou rueioeíriUh aindo
que_ ninjiuèrn o E^rceban c prova dc diswrni-
merítu c siníícridadc* qualidades principais á

que dève aspirar. Teimar e crmtcilar obsiinrj

d a mente são defeitos pecuEiíire& ãx ulmos vul

gares, uo pnssi? que vgiiar airás. corrigir
Ekbijidurmr :,ua optpUk) crrttdti m) ardor dn
dtscussnOv .são qnuE idades rarny*d4ci ulniíts for-

tes cdos espíritos fitosíSficos.

Ensinur-ílie-ão que tm sociedade deve pre^-

iur atenção n tudo, p+?ls verifico que os prjmeã

ros lugares são muíias vezes ocupados pcloí
menos capazes e o bafejo da sorte quase nunca
aijpge os competentes, Tenho observado que,
não raro. tnquanm conversam á cabccdra da
rncaa acerca dft bctcia dc uma tapeçaria ou do
sabor do rnatvasia, bons djios sc perdetn do
outro lodo. Terá dc sondar o Valor dc cada umr
boiadeiro. pedreiro cm viandante. Cada qual
em seu domínio pode reveiar-nos coisas tme-
nr.axanlai e Ludo è útil para ntíKsso governo. As

*** |d
i n ? H

Élever". nao no semkk> de íducar como p*n-

sáram algm$ comentaristas, dado o tema do capiiu-

h\ e sim dtr- dcviir nu posição sociaJ. { N. âo T.)
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próprias iglices c fraquejas düs outros nos ins-

truem. Observado as^^a-ças c maneiras: dc
íodohn iíCrá levado a. imitar as. bou3 ç desprezar
as> fiúj*.

Que lhe incutao! no espirito uma hongsta
curiosidade por todas as coisas; que registre
liiüo o que ttüjH de singular a sua volta? um
edifício, uma ítmte. um íiumtm, imi antigo
campo du batalha ou o lu^sr por onde pasüa-
ram César ou Carlos Mayno:‘"Qualo solo que
enrija ramo frio, qual o que se queima ao sol:

qual o vertlo marítimo que conduz à Itá-

lia 2 -,a
.
_Que se instrua acerca d-n* costumes,

dps recurso* c alianças dt tal ou qual príncipe,
ti agradável aprender essas coisas, e muito útil

iabê-Eas.

Nessa prática dos homens, entendo que se
iriclua lanlhém, como t^Lrcmamcnlc impor
aíilct a frequentarão daqueles que só vivem jta

memória dõs tivms. Pda história, entrará na
intimidade dos grande* homens dos mais belo*
séculos, Pode ser estudo vão. mas pode ser

igualmente estudo de fruto inestimável,, e
Platào que era o único estudo que ad mi Lium os
laeedemonios. Quc proveito nào tirará neste
assunto da leitura das vidas de Plutarco? Mafi
que o guta desse menino se lembre do objetivo
de sua missão u que procure gravar menos no
seu discípulo a data da destruição de Cartago
que os costumes dc Aníbal ou CipElo; o menos
t? lagar ern que morreu Marcelo do que o fato
de aí cer morridti porquê faltou a seu dever,
0^ lhe ensine a apreciar os latos mais do que
os rcgiítfrnr. ft a meu vcí a matéria a que o
Cii-pinLM sc apNca de mais diferentes nmrcetras,
í-i em Ti to Lívto cem poisas que outro* não
perceberam* c Ptutarco leu ou iras cem que eu
não Vi c talvez diversas daí que concebeu o
[jiitoc. Uns estudam u história como um
gramkiiiu 2 f,\ outrog como um filósofo que
analisa c poe em evidencia as panes mai.s difl

«is tfe penetrar cm nossa natureza. Má em
PLu tardo muito* trecho*, e extensos, dignos de
serem lidos, pos* o considero mestte na malê-
ri:u Mas hâ mil assuntos em que apçnn* locou
dc leve e simplesmente aponta onde devemos
tr, se nos apcEíccr, coBtfliUmdcvse alguma*
ve/cji em óuer um;i ajusào no tex u.> palpitante
de uma narrativa, E preciso tira-ly e realçá-la,
Assim o que nos diz dos hfibh antes da Ásia.
que sempre serviram a um só senhor por não
saberem pronunciar a paiaura ^nafi", foi sem
dúvida o que inspirou a La Bftètic sua obra
Servidão Voluntária". Mesmo quando cila

apenas uma palavra, um aio sem importância
da vida de alguém, valem sua* reflexões um

Pmpèrcio.
* Gs Decorando.

iratado, P pena que a_s jics^q-as imnijgcxtscF

gostem Lj.mcij da brevidade: por certo cum isso
kc vatorLca sua reputação, mas nós perdemos,
nãü aproveitamos tonto. PluLãreo prefere que
tm lugar do saber the touvem o disoemimenEo;
go&ta ntais de nos deixar desejosos do que
saciados. Sabia que mesmo quando Lratarno*
dc assuntos admiráveis em si podemos Talar

demais e qtic Alcsarsdridas censurou just;«

mente alguém que dava aos tforos conselhos
bons mas demasiado tangos:

ik Ô estrangeiro,

dizes o que é preciso, mas não como ê preci-
so^ Os que são m agros de corpo,, engroisam-
no corsi enchimentos: o& puc tèm ajunto Frá-

eíI. incham no de palavras,

Da freqíienl nçao da sociedade tira se mara
^clhosa clarividência para julgar os homcíi.s,

Vivcmo* todo* apertados dentro dc nós m.eí-
mos, c não vetrit^ um palmo diante do nariz.
Perguntaram a SóçrftL&L dc onde era e ele não
respondeu; dc Atenas, masi do síiundo. Para
eJe„euja inteligência mais v^ta c abcrlaquc ía

du ítuirem abarcava o universo e dc ]c íãzia sua
cidade, o objeto de sua afeição era o gênero
humano; fi não agia CürttO nós que apenas
athamos cm tomo "dc nós. Quando a vinha se
queima :*ob a geada cm mtnha uídeia, o cutel
jmagina que a o6krB divina ameaça a humani-
dade e uré que jú andam os canibais martas de
*edc. Ao ver no.vsas guerras civis, quem não
^.rj[a que lenia êsta máquina se ,ubvenç i que o
dia do juízo está imineme, sem refletir que já
se viram episa* piores e que, no cnianto. o
resto do mundo eoniinua a divertir- se? Eu. cm
cabendo que ponto aJcttnçjim nestê momento :
licença e a impunidade, admiro-me de as ver
íao suaves c brandas. Quem senic rvobfc u cu
beça cair ebuva de iscdru, logto supoe qut codu
o hemisfério sofre tormenta c tempestade. Pois
não diz iu o camponês sabojan» “se esm;
tolo rd de França civéssc sabido- governar o
barco era homem pára ehegar a mordomo dq
duque"? Sua imaBinaçio não bastava para qut
conecto se grandeza mais elevada que a de açu
senhor. Todos, coimo* nesse mesmo erm, dé
cnnsfiqüênciâs grandes e perigo ios. Só mede a*
Coisas KCgundo sua verdadeiro grandeza, quem
sc representa, como num quadro, e**a grande
imagem da madre natureza na plenitude dé sua
majestade: quem lé em sua face uma variedade
inlinifa de formas ütn coJíáturts iransftj-rmâ-

çãf>; quem nda vé, náu sua tnfimo pe*soa mas
um reino inteiro ocupar o espaço dc um risco
dc alfinete.

Este mundo tão- grande, que alguns amptíam
ainda, como as cspécjc* de um gênero, k o
cspeEho cm que nos devemos mirar para nos
conhecermos di: maneira cs ata. Hm suma,
quera que seja esse o livro do nosso aluno. A
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infinita diversidade de wstunicSi seitas, juizus,

opirtíües, leis crtKtna-nus a apreciar sachamcntc

us tíussoí. a reeunheter suas imperfeições c
Traqueias fiaturais* o que já não é pouco. Ta a

tas revoluções nos ííiFereiiíeíi passes, i antas

mudanças nos destinos públicos- induzem -nos

a ii ao en caiar como extraordinários os iHjhsps,

TuoLüh iiortiey, i antas vitórias e conquistas

enterradas no esquecimento tomam rícficuk a

esperança de eternizar o nosso nome pela crap-

lura de de7 archeiros e de uma piol beira" En

conhecida tàffl-somcníc petos que dela se

assenhorearam. O fausto orgulhoso du Lamas
terímõnja^ estrangeiras, a exagerada majes-
tade de Lenias cortes e grandezas fazem- nos cé-

ticos t permitem à iitjssa visra sys.tentar o brí

lho das nossas sem nos deslumbrarmos.
Tantos milhares dc homens que nm precede-

ram no túmulo ençorajam-ílo5 a não iGmer ir

ao encnntrn de tüo boa companliin no nutro

mundo. F assim o tcüto-

Nossa vida, dizia Pitágorash assemelha sc a
grande c populosa assembléia dos jop,oa olím
picos. Uns se exercitam pnrn conquistar a gló

ria; outros levam sya mercadoria para vender
e ganhar. Outros, e ri-üí f sã^ 0* ptojes, nada
querem sccião ver o porquê c o como de entbi

eoba c ser frApeçtadíires da vida dos. outros
para assim jü^arem e regutiifcm n cu a. Àúsi
cJtemplojf sc poderão sempre adaptar as mais
proveitosas reflexões da filosofia* cm cujus re

flfii» devem Enspirur se ;in uçocs hum afias.

Dirão ao jovem: “o que ,hc deve desejar, que
utilidade tem o dinheiro difíejt de ganhar. o
que exigem de nós a pátria t n lá mi lia, o que
quis Deus fossfc i» homem sobre n terr,-i h que
5upr lhe assinalou na soeicdadCn o que somos
e para que fia^rou-s"* 4\ o que sigriílfcam

sabei e ignorar (objetivo de nosso cxtudol. o
que são valentia, moderação, juMiça. servidão
lí sujeição, ItMilçn c liberdade, vomo üc retftf

fiTieCe a verdadeira e duradoura alegria, ate

que ponto cumpre temer a morte, n dor ti a ver-

gOílhUi ’"í eomo evitar c suportar ms afli

eòeri"
2 ts

, que móveis no* impelem c n causa
de tamos Impulsos diferentes cm tiík. Porque
me parece que os primeiros raciocínios de que
ihc devem embeber o espírito são os que deve
ruo reguhir noiüs eostunte* e os juízos, os que
ihe ensinarão a ÇQtihççcrsc, a saber viver e

morrer bem.
Eínire as artes Liberais Coinçççirios pela que

nos fft?4 livras. Todas contribuem cm verdide

para :l nossa instrução e a satisfação Je nossa.s

: flCl No lesto "poUisIlier
1 ’ — p tu lhe ira, ninho tltr piü

\tooa. No cíisn, lu^aíou fíirlJÜreaçáo de ncntiticii iiire-

resse ou importância. (N, do T.)
lfll
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necessidades, como aliás iodas as, coisas; em
ccna medida- Mas et a

1 JiJ pas^a antes das
deu ui is, porquanto influi mais direuuneiue em
nossa vida e ajuda-nos a orieruá-ia.

.Se soubéssemos rcsiringir as necessidades
dc nossa existência a justos e naturais limites,

veriamos que a maior parte das ciência í. cm
um c sem utllídtidc para nós- 1 mesmo nas que
nos %ao proveitosas existem pontos supérfluos

ou obscuros que tora melhor abandonarmos,
a tendo nos, ctrfno queria Sik rates, ao que
comportam de útil: "Ousa ?:cr avisado: quem
ndia. a hora dc viver ê como o camponês que
fcspgra que o rio.jacabc_dc correr

;
mas ele

prif>ha, c pasmará robugtkt.eie rfliitfúertU:^
r'*."

H dc um grande simptísmo ensinar aos

meninos “u sentido dos Peixes, dn Leào
resplendente, ou Capricórnio que sc banha nas

água* da Hcnipêria" 2 11 &
. a caència dos astros e

os movimenta úw oitava esfera antes dc lhes

jíbrir Os tillios para Os prúprtcis ^cnHdos:
J,

quc
tenho a ver com a Ficiade, c a estrda

boieira'^
6 ^

Anu.ximcncs escrevia a Fítitgorn.v: "Como
posso preocupar rrce com n *^grçdo das Cslre

lass, quando tenho stinprt; prç-sçrtLç a meus
oího.s u TTu.>ric ou a cíCríividlo'.

>t+
{Preparavam

cniüci m reis da Péfsiii a guerra contra u sim
pârüa.) Cítda Ltm deve dir.cr a mesma coHu;
“asialtado pclu ambiçSo* a avareza, a temeri-

dade, a Mjpcrwttção, c com Lanlos; outros inirru

gos dentro dc mim. como hei dc pensar no
movimento dos mundos?"

Depois que lhe tiverern dito o que convém
par* o tornar mais avisado e melhor, falar-

lhe LM i dn Tjògica. sín, hkjça, da Gc^mcim. -da

Reióricat c como jA wrâ n inídigan-cia forma-
d 2 i. logo aprenderá ;i ciênuia quu escolher O
ensino dcvdfí sçr miníslrudo oro por conver
-sai, oí'ü por leituras; oríi o prcCíptor lhe apre-
Mimara n próprio teseto do autor mais ade
quadís no flm itj| educação.. or*i lhe fornecerá
mi mente a miolo, a substância. E :sc, dí si

mexnso, esse prece pior não for ião familiar
cc-TTi os livros para oóIçü descobrir o maierial
necessário á .mju missão, poderctó juntar lhe

algum letrado que, no momuntõ certo. Lbc for-

neça os ãliPÉnios precisos que depois; lhe

caberá d] atribuir ao seu tiEuno, Õ ensino jis.-tim

dado será mais fácil í íiumral do que mm o
método prcuorizado por Gaza. Este enuncia

prcuciiija cm excesso, prenhes dedtnculdwdes c

pouco compreensíveis; emprega palavras *ío

noras e vazias que nâo se entendem e não sus

ciLam nenhuma idéia; no no^so- método ü alma

ÚJ
Monifligne, como se indu/i do mocho que preee-

de sniediatAmiínic, rifere-fiü :'i n.lfisüfiiu
5 c * Korâcto.
ÍÍS

Fropércio.
1 0 ü Anacreome.
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adia a que se apegar, com que se alimentar. O
q-uc dele lirar o jovem será maior e mais
depressa ainadtirecerâ-

Ê estranho que em nos&Q tempo a filosofia
nàf> rseja, nré para gente inldipme T mais dó
que um nome vão e famáábo* sem llcê] idade
nem v*lor T na teoria oQtno na prática. Creio
que isso se deve aos raciocínios capciosos c
embrulhados com que lhe atopetaram o cami-
rilio. Faz-se muito mal em a pintar como
fií aotssivd aos jovens, e em lhe emprestai uma
fisionomia severa, carrancuda c temível, Quem
lhe pôt. tal máscara falsa, lívida, hedionda?

nüo há nada mais alegre, mais. vivq e diria
quase mais divertido. Tem :sr de fexLa c. folgue
do. Nào liahilit onde haja caras triste* c

enrugadas.

Eícmêerio, o gramático, encontrando um
grufH.5 de fifdstjfos sentados jun LO ao templo de
Ddfoã, disse-Jhesi "Ou muito me engano, ou
discorreis de assumo elevado, ranto vos mox
traií calmos e alegrei .

é Ao que lhe respondeu.
Meradeu de Migara: "São ox que sabem SC o
verbo lançar J c J

se escreve cOrn s ou com c- e
dtíblâtcram acerca da etimologia dos supcrln-
l ivos pior ü melhor quu: Franzam a itsia cm su

entretendo de sua ciência predileta. Os estudos
filosófico* alegram e satisfazem quem Ou
empreende, e não o entristecem nem o pÔe

m

carrancudo: 'pdo rosto que os refleic igual
mente percebem^ Os prazeres c us tormen

**7 A alma em quç se aloja, a filosofia
foz oom que o corpo participe de sua saude.
Uva ao exterior ü brilho de seu repouso c de
sua serenidade: modela o aspecto do corpo e o
reveste de graciosa segurança, dá lhe um
aspecto ativo t ukgrç, um ííí de satisfação c
bonomia, O mais visível siny] de sabedarin t

uma alegria constante. O sábio è sempre sere-

no. Sao o Barria c o Soraíipton3 fifl que (nr

nam seus adeptos sujai c ressequido*; nlo a
filosofia. pois mal h conhecem de oitiva. May o
oficio da filosofia é serenar a* tempestades d Et

atma e ensinar a rir da. fome e da febre, não
mediante um epiciuto imaginário qualquer,
mas por meio de razoes naturais e sólidas,
Tem por fim a virtude, a qual não está. Mmo
quer a Escolástica* colocada no cimo de algum
mame alcantilado, abrupto c ir acervei. Os
que dela .se aproximaram afirmam -na ao
contrário, alojada em bela planície. férlíl e fio-

rjíla, de onde $e descortinam todas as coisas.
Pode se ir até Já em se conhecendo o luõal, por
caminho í ensombrado-s.. cobertor de rd va e

in r Em firegíi no ttxtii Nào sí tíaduziu literal-

mentt, ,i piou se por uma cqusvaJcncja. (N. do T.)
2 frR

JlivCllXl
' til1 Vocábulos que então dcsigfl áVair: duaí diia

dezenove formas, de silogixmo.

auayemcnte floridüs, .sem esforço e por uma
subida fácil e lisa como a da abobada cclastc.

Por nâo terem frequentado essa virtude
suprema, bda, LriunFante. amorosa, tão deli-

piGsa quanto ™rajosa, inimiga declarada e
inconciliável do mau humor+ do desprazer, do
temor c do constrangimento, e que tem por
ftuia a natureza e por companheiros a FclEci

dade e a volúpia, foi. por não a frequentarem
que. na sua ignorância, a julgaram tola, triste,

disputadora, aborrecida, ameaçadora c a colo-
caram .sobre um rochedo afastado, dentro da
mato. a fim de espantar as gentes como um
fantasma.

Meu preccpcur T que sabe dever enar no espí
rito de seu discípulo mais afeto do que respeito
pela virtude, dir íhe-á que ox poetas seguem as
OpiniOÍS vulgares e tornar-lhe-á evidente qvm
os deuses puseram maiores obstáculos no
Caminho d-e vénus que no de Paká. t ao ócü-
periar para o amof t apresentar llic-á. para que
escolha amailte. Ftrad amante ou Angáljca.
nqucla, beleza natural, atíva, generosa, vigo-
rasa mus nua machona: esta, beleza mole, níc-
mda, deljeada. artificial, Uma fanta^ada de
rapai, com brilhais te capacete ã cabeça: outra
vestida de rapariga, penteado alto guarnecido
de pérola^ E verá se ç> amor eanfirma aeduea
çuo viril* em *cndo u $&colha contrária â do
efeminado pastor da Frígia. E lhe dirá também
tm a recompensa e :i grandeza da vcrtlndeira
vi riu de Cfítíu 1 na íacil idade, uiiUda<k é prazer
d^seu excreicio; que çla aprcscma tão pnjucas
dificuldades que ndu iào iguul mente fortes
erieinçai « os homens, m simples e sutis: c faz-
ic peta moderação c nãtf pela ínrçu. SócraTcíf,

adepio favorito, proposiiadwnefUe recu
suu se a iinpÓ-.La peta rorça, ç pít^xou i contai
cem u ximplidda.de c a brandura parjj, faze is
vencedora, È a fome dos prazeres humanos,
loni ando-o* legítimos, torna o* seguro.s e
hdos; moderando-ox. conserva Jhes n tlisiposi-

ção; cortando os que recusa aguça nox para os
que nox permite: e deixa-nos com largueza
uxli>s os prazeres naturais, ate á ^ítscdade,
maternal mente, mai nâo até o cansaçu, poix a
moderação, que faz parar o bebedor aniçs da
embriaguez, o- comedor u/tic:i dn indigestão e o
lascivo antes do esgotamento, nunca foi inimi-
go do prazer. Se nãü tem a fortuna vulgar, di.s-

peusa a e labrtea outra inteiramenic sua nem
flutuante nem rndante 3 70

. Sabe ser rica. pode-
rosa e sábia c deitátr-se cm colchões almâscarn-
dos. Ama a vidu, a beleza, a gJúrta, a saúde.
Mas í:ü:i fijnçao própria i- saber usar tísca btns
mqdtradamcnte è. perde -Jox sem fraquejar, lun-

2 ,u Atuxáo a imagem da Fortuna, líobre uma roda
aJáda,
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ç|o bem mais nobre do que penosa, sem a qual

decorre a existência fura das regras da uaiu

reza na agitação e na confusão. E então potte-

sc falar de escolhos, sarças e monstros Oum
que depara quem nau a cunhtcc.

Se o aluno for de Lao estranho tempera-

mento que prefira ouvir histórias â narrativa

de utíiii bela viagem ou àdc sábios propósitos;

que, ao som do tambor que excita o jovem
entusiasmo de seus camaradas, se volte para

quem O Convida a ver histriões; qu-c nâo adie

anais agradável e rucimforTanre regressar, em-
poeirado e vitorioso de um combate do que
vencedor na pela ou na dança, nâo vejo outro

remédio nenão que ô pretcptnr o eslrangolc

logo. em não havendo testemunhas* ou que o
tíOÊOquí como papeleiro — ainda que seja

filho de duque cm qualquer das nossas boas
cidades* poi\ ensina Platão que è preciso colo-

car as crianças, não de acordo com as posses
dos pais mas segunda a& faculdades de Keu

píóprju espirito.

Posto que u filosofia ê a Liênua que nus eu-

-.Liiu a viver c que a infância Como as t>ulras

idades dela podfi tirar etismumcrtios, por que
motivei não th u comunicaremos? ‘"Enqugmto

úmida, a argila e molet apressemo-no^.e que .1

roda dpil cm gir ando a moddc ? 1,1 r
Ettsiü.itil! 'í 1.^ u.vi ver quando passada a yidn.

Centenas de estudantes comr&ciít doença^
venéreas anscs de chegarem a aprender o que
Aristóteles dl/ da temperança. Cícero allr

mau a que, embora vivesse duas vidas de
Imitiírn, não gusiarui tempo cm ler nr» poetai lí

rico*; ü\ dispetudore^ de nossos dias vão

muito mais desolador ameme inúteis. Nosso

jovem icm mais pressa 1 não deve ficar cnirepe
aos peda^og^s senão até aos quinze ou (kv.es

seis ímosit) resto c da ação. HmprÊ^ue^e. puiü h

essç tempo que è curto no ensino do nçccssá

rio. Peidem tüc dc lado tildas n* árduas suúlc
jxs du diulÉtlcüi ilu^r ias 1 sem clfeilo sobre ll

vida: tomem-se os mais singelos preceitos da

li lusofia, escolham -nos com cuidado c trilem
nos beru: .são mais simpla^ tle emender que um
conto de Boocnccio. Uma criança os aprende,

ao sair da ama, mujs facilmente do que 0 I cr c

escrever. A fitos*) fi.ti Lem regra-: paru us,recém
nasgtdmcomo para os decrépitos,

E\Luu dc acordo com Flutarco quando dm
que Àmtótelüí ocupou menos mju aluno3 73

com a anc do silogismo üu cóm cs princípios

da fteonietriíL do que coin bons preceilus sobre
a valentia, a en rapem, a magnanimidade, 4
moderação e o deslcmor. E com csie cabedal 0
enviou, airtdn moço. à conquistado império do
mu tutu. apoiado apenas em triíua mil infames,
quatro mjl cavalos e quarenta e dois mil esuu-

2 7 1 Pérsio

.

1 7 - Alexgndre, o Grande.

doL Aü outras artes e cíencja.% acre-scenla Plu-

larco T honrava-as Alexandre e reconhecia u

que nelas. havia de bom e agradável, mas 0

pouco prazer que delas íjfav:* não nos permite

crer que as quisesse exercer.

“Buscai nela2 73
,
jovens e velhos, um obje-

tivo pnra vosso espírito; um viatico para quan
do Liverdt.s empecido* 7 4 r

L. u que dix Epícuru au início de sua carta a

Mcnjeeus: "Tor moço que sejá, que-rüflfttiúin se

recuse a praLicar a filo sofia, e qje ux velhos

nuo se cum;etn düta," Quem procede de outro

modo parece dixer que ainda não £ icmpo dc
viver FelÍ£. ou qut: jâ o nau c. Mas para íq.^-

ensinamentos não quero qut prendam 0 jovem

;

não quero que o abandonem ,*0 mau humor c ã

cólera de um mestre- escola furioso; não quero
eorrompír-ihc o espírito torturando-o com i.ra-

balhr.-i, eomo 0 fa/,cm ,1 outros, calorzc a quin-
ze horas pur dia. a exempSo dií um carregador.

h'ãu aeíiaria bom tamptitico se, ínçjjpadp por
temperamento p,ira .1 solidão c a mclancoUji, c

manifestando demasiado |mõr aos livwinís
incíntiv assem esse goxití; 1xxí> os tonta inaptos
pnrn n vida da sogícdaiie e 0$ nfaxia de mclho
rçs oçupuçôtís. Quamos homens dc ineu temjro-

lenho visto cjiibrutddkSos por uma Temerária
avidez dc ciência

‘

Carrtéadcss nndava tao obcecado por ela que
mnl tinha tempo para cortur o Cühdn e ,-is

ünbas. Nâo quero estragar suas generosas
disjxHÍçôcs utríi (?;. processos bárbnros de
uuircm. Duiii xc ottírora que a sabedoria fran

casa uomuçava cedo mas durava ptjuct) tempo.
Convenhamos em que ainda agora nâo há
ruída m p Ss inieressnnte do que as crianças fhm
ces:t:-; mas, em geral, não rcaJkam 0 queddm,
nu espera c depois dc grjuultíh nào rcvclatm

cKcclêriL-ia nenhuma. Ouvi úim pur peruas
sens-utas que é porque gs mjindanuii para os.

culê|lf»s, que icmoí em uí? grande flúmeru; c

qut ithxini ;c :LEokiFii:Lni

Pnr^ tVOíisO jóVcm. um gabinete, uru jardim,

a mesa e u cama, a manhã e u utnk. todas as

horu!» c lu^arcx lhe Hervirão; cm imla pnnc
estudorq poiü a flhisofta, que scrã sufi principal

nmtériu de estud(t; comí? formadora da Intel

i

gãncia ç dos eci^Luiués>teni 0 pr^vilégit? dc üc

misturar u tudo,

Pulimlo- sc ';l tsOuratcs, o orador* que falasse

de su;í arte cm um banquete, as:sint sç houve
com aplauso geral: "Não c hora dc fazer 0 que
seL e não- sei iazer o q ué cumpre <t faça no
tnomenU)-’

1 Com cfcico, discorrer ou divagar

itoarqa dc temas dc retórica cm uioa a:uscm

bleia que se reiioe para rir c comer seria mistu

ra de má inspiração. E o mesmo se dirá dc
qualquer arte ou ciência. Su a filosofia, rta

7 73 A niQsofti.
3Í * Pérsio.
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pane tm que iraia do homem, íeu$ devtrcs c
ubriiapõcs^riirt deveria ser recusada ncra nos
fes-tin-s «em nos jogos como ustunto de conver
Çaçao. r essa é a opinião de muitos sábios.
CursvtdoLL-Ei Platao ao seu lí-anqucíe e vemos
Lomo tia entretêm os convivas dc m arteira
suave, adequada ao tempo e zio 'iigar. em hora
mjüjs leses figurem erríre aâ mais saliilares e de
maior alcance desse ntosofo: « iguatmeniç
IIf

:

, l aos pobres 5 2tü£ ricos: despreza la prtju
diva igual mente jovens e velbos”1 7 5

.

Ê\ provável que nessas condiçâ^ nosso
jnvftfn fiuará menos líiÚ! I do que os DtiírOs,,
Mn?? como os passos que damos quando pas-
seamos numa galeria não nor cansam (aum
quanto cm um caminho determinado, ainda
que ^ejam irts vezes mais. também
sas Eu^s, dadas ao acaso do moitlÉnlu e lLíi

lugar, e dc entremeio com nossas ações, decor-
rerão sem que st siítlam. Oa exercícios ü a lê os
miws, as corridas, a lula, a musica, a dança. a
caça. i± equitação. n esgrima ccm-diluErão bua
pane dn csiudo. Quero que u delicadeza., a
cLvilidudt* as boa.s munejr&s sc modelem ao
rnesmo tempo que o espjnio, pois não é uma
aU]iu su mente que se educa. ntm um corpo, é
um liomcirt: cabe não separar us duas parcelai
ilo lodo. Como diz Pl.itnr», ê preciso não edu
car uma sem a Outra, c sim conduzi las dt par,
eortici wtm parelha dc uavaJos atrelados ao
mesmo carro, r parece aiç dar mats íempo e
cutfulú mta cotcícío* do corpo, achando que
o espirito se ecerckü ao mesmo tempo, e não
ao contrário.

,Seja como fof+ a essa educação deve proüc
der sc com llrmc/.a ç tintndura c não coFílo è de
praxe, pois;, como o faz^m aiuaEmemc, em
Eu^ar dc interessarem os jovem nas letras,

dc.igOKtfim noa pdu tolice c a crueldade. Dei
acm-gc de Lado a violÊncia c a foiç^ nada a
meu ver sibiistarda mais c mais Embrutece uma
ntif ure^a generoso, Se queraJ^ qut ç*. jevern
reana a vergonha e o castro não o calejeis neÈç.
Habituai-o ao suor c ao frio. ao vento, ao sol.
aos acawu que precisai desprezar; liraMlie a
moleja e o requinte no vçstir, no dormir, no
comer e no beber; acostumai- n a tudp. Que
nlíj seja rapaz, bonito ç cleminado. mas sadio c
vigorosa Menino r homem veLhp. sçmprt tjvc q

mesma maneira dc pensar a case respeito. A
disciplina rigorosa da maior pune dc nosso.s
eolégin^ .sempre me desagradou. Menos preju
d Leiais sorJíLm talvez se a inclinassem, para n
indulgência. São verdadeiras prisões para cati-
veiro da juventude, e a tornam címca e debu-
l liada antes de o scr r Ide ver esses coiegios nas
horas dc estudo ' m ouvireis jtriiojí de crianças
martirizadas e dt mestres 1‘uribunclos. I.inda

1 1 11 Horácio.

mancjrq de acordar o ídteressc pdas Iíçõce
ti essas almas tenras e íiitiidas. essa de minis
ira-las carrancudo edu chicoic na* mãoa [ Qut
me Lodo rníquo t pemceiosot E observa muito
bem Quinei] iano que uma autoridade que :-é

cxçrCe lk modo Lao tirânico comporta a_s mais
ner^stas con.HçqucneiaíL. cm particular pelos
caittgps. Como Jierfami melhore* as das&es üc
iuneadaK tk ílore:- c fciliíay e nào dC varas
sanguinoícnia^í Gostaria que fossem atapeia-
Jaç de imagens da alegria, do jubilo, dc FJont
e das Cpr^çriK, corno mandou fazer cm a\i;i c:,-

tola o Ciltjvoíc1 Eapeaslpo. Qmlc esteja o pro
vcilo esiteja larnbtm a diversão. Há que p<V
iiçúçar nos alimcritOií úteis ã criaríça e fel nos
nocivos. É admirável comu Platão ^ mosü‘a
atenlo em suas

11
l r-ci.s” i ulc^rla c íu>s divertí

menlLis dn juvemude da tkleidí: ç coiiiu s.c aiar
da na j’ecomendaçâa das corridas dos jogos,
das canções, dos sajios c cfla& danças cujo
patrocínio e oricnlaçao confiai ani nos pró
prio^ deuses: Apoio, as Musas, Minerva. Alop-
ga-sv em mil sobre os gin

ã

mos,
mqniuiki ptíuüo discorre accrca das letras c
purecc nao rccomenclar pariiculii rmente a poç
sia. a náo ser musicada.

\. pregão evitar, conlo inimigas da sodedu
de. todas as particular idades c ortgiji alidades
de nossos uhOü g costumes. Quem não sc

e^pãPEarfa eom á eompkiçáo dc Demujbnlc.
mordomo dc Alexandre, que suavn à somhm c
tiritava no «olT Já vj quem fugisse do ehcirg de
maçá Otai> do qui; dc liroíi dc aícabu/i n quein
se amedrontasse com um rato ou vomliassu á
vfeta de nata; q quem m ver revolverem um
cotehãi. dg FM:nn^ svuLÊa náuseas. I- Germânico
não podia suporte/ fiem a vista nem o çnnto
dy.s galos. T;ús fenómenos ptidem ]>íyvtr de al

P.utiia predisposição natural que ignoramos,
ma^ a meu ver obviaríamos a esses rnaks em
o.-. aEHCando desde ccíIí». A^^íeh q conyçgyj ünn
rnun pç La cdudaçHd. L,]ni dificuldadís ecno ,

míls aluiií mente, à secção da cerveja, meu
paladar ncomoda-se iiuitfescntç mente a tudo 0
que Esc etimc c bebv. Bttquariló u turpiLè aiíSda
maleável, cumpre habitua lu a. Luda c^qsúclc d-c

dSOfi e costumei, F: desde qut permaneça an

nhor de sáus apçtitts e de sua vontade, não se

itesite fim tomar o jovem capaz de frequentar
qualquer soejedade, no estrangeiro como cm
s:ua terr;i; e que mesnjo, sç fieççüüãriü, aaiba
‘iupHjrtar desregramentos e excessos. Que sua
conduta :*e acominde aos costumes e que possa
fazer rodas as coisas rnat sei goste de fazer a$
boas. Os próprios filósofos não aprovam
Catiíaíiiei i|ijf cnhi em desgraç^ por nac
querido acompanhar seu senhor, Alexandre, ü
Grnnde, na bebtda. O nosso jovem dêVerá rir e

brincar c dar se a excessos oum o vn ^-Ticoe:



quero que até oa devassidão suplante seus.

Companheiros e que não faça o mal por falta

etc vontade e nâü por carência de forçai ou
informação, pois

rk
é mudo diíareme não querer

fazer o mal c não saber fazé-io
” 5 1 fi

, Foi pen
sando cm prestai homenagem a um senhor (o

mais afastado, em França, desses exccsSos)

que perguntei cm cena reunião quantas vezes

se embriagara na Alemanha por conveniência
dos negócios, do rei- Tomou nesse mentido a

pergunta e respondeu qut o Ib.çTa três vezes e

as contou. Conheço quem se renha visLo cm ba

raçado no l ratei doí negócios com esse pais-,

por nno ter igual qualidade. Muitas vezes notei

com grande admiração a maravilhosa nalure/rn

de AEeebíadus. u qual lhe permitia ndaptnr se

facilmente a tudo, sem prcjULzu da saúde, ora
ultrapassando a suntuosidade dus persas, ura a

austeridade u a frugalidade dos lacedetnòníúâ;
ião puritano cm Espúria como licencioso ein

Jónia, '‘Aristipo wuuhc satisfazer se com iodas
as situações ü fortunas

"
7 * T

.

Assim desejaria formar o nosso jovem:
“ Adiiiiraria-^uem nãti 5C cnver^onb.ç _de_SCu s

tíüíK?? nem se espante emn u riqueza c desem
(Teiihe nnxhn-.r.-ipapéisdtí bom gs-adr-"7 Tí '

“ET as minhas fiçõuH. Aproveita a ^ inciJiuf

quem as pratica do que quem apenas as sabe,

Paru aquete. ver c ouvir e ouvir t ver. ‘Graças
a Deus", dl/, alguém em Platão.

4J

filo sofur não
c nem rilutto aprender nem trata? d ps artes/'

“Foi muito silüL nii& t:oítumcs do que nO*
esc/hos que Os nióso.ro.i aprcndcfant ll maior
de todas íl:-, nrtcy. h ele bem viver"-

v 11

.

Leão, príncipe dos TTiaSíOi. perguntou a

l-lcrac Lides do Pontn + qcic ciência ou arte

professava, ao que de respondeu; nlü Cfmheçn
arie m-cjiIí ciênCtu H sou filòsofüi Censuraram
Diógeilc-s pelo fato de que hc metesse a filoso

far, ignorante corno era; ede respondeu; mais
uma nusâo para isso. \i pediu- lhe Hepirias que
lhe lesw um livro. “Sob divertido", disse o
HLosoti). “qtitindo tender; llgos por encolher,

escolheis os verdadeiros, os naturais ç não o.s

pintados; por que rião escolheis igual mente
píirn discutirdes os assuntos reais, da natureza,

enão os escritos?**
Hstas liçuies, o jovem as traduzirá cm açdcs,

e gs aplicará nos aios de sua vida. Ver se ;'i

titsini se c prudente cm seus comei irucpuii?, w: c
bondei so ç juslo no seu proceder; iic ê sensato c

graciosa ao seu falar; se icm ânimo na doença,
modcsiia aos jogoü„ moderação nos prazeres, ™
gOXtO fácil rO que CóUCerne aos manjares, seja

cante ou peixe, e no que respeite às bebidas,

J 11 h
Sinecíi.

a J ''

Horácio
i?f1 hL
2 ™ Cícero.

seja vinho ou água; “se seus çqnhccimcnlos. Ihc

icrvem^.nãü. paia.mosLnir o que sabe mas para

ordenar &eus lmbitos; sc sc dotaiiia e obedeee a

si pnjpf[ç“
3 flü

- Ü verdadeiro» esptilbo de nosso

p&n$ümemp k m maneira dC-v-Uccnnos,

Zeuscidamo, h uleuém que ílic pergtinlrtva

por que laccdcTTwniüs nào punham por

escrito 0 regulamento da valcnüa e u davam a

ter aos jovens, respondeu que cia porque que
riam antes acoslufflftdos sos feiiioí do que às

paia vrns-

Ao Um de quinze a dezesseis anos compa-
re-se o nosso jovem n um dessís IntiniMas de

cotegió que terá levada o mesmo Lcmpo a
aprender n FaLar! O rnundo c apenas tagarelice

e nunca ví homem que nào dissesse antes mais
do que menos do qac devia. E nssto gastamos
metade da vida. Obrigam nos durante quatro

ou ciniíQ anos â aprender palavras e a junta ias

em frases, e oulros LaiUüf^ a compor um longo

diseufM.) um quatro ou cinco pnnes; c maij.

cinco pelo tsiénos a aprender a mislurã Uis í n

combiná-las de maneira rápida c mas.s ou
menus sutil Deixe se ivtu a quem cí faz. por

prtjftJíííão.

Inçto um din ri Ofleàcs encontrei rta pSaUbCiC,

aquém de Clcry, dóis professores de colégio

que se dirigiam a Borde us e marchavam a

eerea dc cmqdemn passos um do ouiro. Foueo
atrài deles pcreebt uma comitiva, à Trcntc da
qual is o falíeido Conde de La ítocheioueauld

Um de meus criados indagou do primeiro pro

fessur que 111 era 0 fidalgo que vinha atrás, D
pji'kv.m

.
qu-' isfiti vii

;

1 Li eomisivit e pen^uvu

alLidisseni a companheiro, deu nôsgitare?

posta divertidai "NSo é um ndilgo, c um
gramático; quanió ti mim. sou um logieisia.”

Nos que nãu queremos Formar nem um ^ramã
luro, nem uru lugicista» maN um ndalgo» deíxv

mo In a scu^ laberes; temoí 0 que fíucer

alhures.
Sí noASó jovem estiver bem provido dc

conhecimentos reais, rtãn lhe faltarão palavra^;

C viruP |n^r mui st: ilâci qwt.sercnl v|r pólT hem
flá quem se desculpe por rann podei exprimir

as coisas que pretende ter na caheça e

Listímc sua falia dc eloquenem para as revelar:

é tnisüHíLLÇitd. Quereis saber ti que isso signifi

ca, a meu vor? í\ qm entreve alpumas vu^us
conuepçi3ca que não tomaram corpo, quv n&o
pinte destrinçar, £ esclarecer, c por conseguinte

expressar. Nàu se compreende a si próprio.

Comcmplai -0 a gaguejar, -n,capaz dc parir, ve

reis logo que suu d íjlçuj dtydç jiavLCijtrt no-pazUi
mas na c.oncepçàa. e >onda ain daja lamber um
cnxbtüó. Acredito, c Sócrates o diz íbrusid

mime, que quern tem nti espirito uma idéia

chira c precisa sempre a pode exprimir, quer de

** c Cíu-ero,
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ym modo quer dc outro, por mímica até,. se fõr
mudo: "Nào falham as palavras para o que sc
conecbc bem"jai . Qra, como diz um outro, de
modo igual rueme poético embora em prúsã:
“Quando ay õoísas se assenhoram do espírito
a.ü palavras oeorremVJ3i

; qu ainda:“As coitas
atraem as palavras”^ 3

. Pode fenéraf ábíáu
voEj conjuntivos- substantivos c gramáticas,
quem é dono de sua idéia: è o que se verifica
eí?m um lacaio qualquer ou rapariga do ~Pelil
Pí>_Ed'\ que são capais de nos entreter do que
quisermos sem se desviarem muito ma:!, daa
regras da ljugua que um bacharel dç França.
Nao sabem retórica nem comparai por captar
Ü bcrtcvoEçiiçia do leitor ingênuo c nem .w
preocupam com isso. Em verdade, lodos esses
belos adorno

, .se apagam ante o brilíio dc liittã

verdade simples c natural- Esses requebros ser
vem apenas para divertir o vulgo Incapaz de
escolher alimento mais substancial e Uno,
como Afer o demonstra daram ente em Tácito,

Os embais adores de Samos tinham -sc tipre-

ícruado a Clcõtnenfis. rei de Fs-paria. com uma
bei a € longa arenga a fim de convence -lo a ir à
guerra contra o tirano PolícraLç^ Depois de
ter dcÍKado falur íi vunude. ele respondeu! ‘'Dc
vosmj etórdto já nâo me lembro, nem me
recordo do meio. Q tiam o k conclusão, rui.,? me
interessa/

1

Eis, parece-me. uma boa resposu
nu\ diwiir-^udorc^ bem documentado:*,

flá Ouint: o* ateniense* deviam- c^Collier
enlrc dois arquiteta imi paia u çonsiruçÜõ de
um grande edifício, Apresentou ‘SC o primeiro,
muito afetado.com um beto discurso cuidado
somente preparado acerca do irubálho que ia
e «céu lar, e jâ o povo se manifestava *i 'teu

favor quando o segundo pronunciou upenas
palavras: “Senhores aienícnyc3 + o que

este acaba de dizer cu o farei."

Pasmavam m muitos onle a clítqüçncia Ju:

Cícero no aup.c de sua forçu. Cmão ria-se tSo
yimençe: 'Terno>f\ dizia, ^um omsul diverti
do.

1
' Ames uu depois, uma Míntençn u(iJ. uma

frase bonim vem a E:dhí*r:: ainda que n£h se

enquadrem no que prçÇedr nem no que segue,
valem por ^j. Não sou dos que pensam que o
bom rjtmo h?. o brim poema; íilongucm sc

asiim o entenderem uma sílaba breve, ye ns
idéias são nele agradáveis, s* hã e^pfriio e
imdjgcncia, direi que o poeta c bom, embora
posasa acrescentar que c também mau versifica
dor ] “Seus versos ião duros mas seu gosto á

líUíil
2 ^

| irem- se de uma obra, diz, f-lorácio,

tüdftü as -juas ligaçiks e medidas (“Trocai o
ritmo e a medida, invertei a urdem das pala
vra£, anconLraíeis o poeta nesses irechü-s

>±n
Híiràcio.

JflJ
Séneca,

aí:i
Cicero.

2 11

4

] líiràcLo.

dispersos 172 B S
)T rtao sc destruirá com isso; os

próprios fragmentos comimiarão beios, Foi
nesse sentido que respondeu Menandro a quem
repreendefíim porque não começara ainda »ma
comédia prometida para Lai dia: "Está com-
poata ç pronta, caJta só juntar oü versos .

11

Dcideque Ronsard c Du Ediay deram relevo
à nossa poesia, francesa, não hã aprendiz que
não se inche dc palavras c as cadencie ã moda
deles: "em tudo isso hã mais ruído do que
sentido

”2 3 c
. Para o vulgo nunca houve tantos

pocLas. Mas se lhes foi fácil coptar o rilrno
daqueles muvi roy , incapazes se mostraram de
imitar as ricas descrições do primeiro e a deli-
cada lEüitasia do segundo,
Mas que fara o nosso jt>vcTo s* o apertarem

com a sofística sutil de algum ,s-í]ogrí,mo, como
cSlc, por cjcemplo; presunto Taz beber, beber
espanca a sede

t k,?go o presunto estanca a sede?
Rir-sc-ã. que mais vaie rir que responder. Pode
muda tirar dt Arr^tipn a divertida resposta
d;tdn cm semelhante ocorrèíicia: “pnr que o
resolverei, kc nòo reriütvido já mc ctnbaríica?"'
A uijLiucrn que propunha a ClcartEes essas finu-
ras dialéticas, Jísk etc: “Vai divertir as crian-
ças com essas pefoiicas. não desvies dc seus
pcnsni!ií”il'iV. i: íi f.-rm-ir: svno " Sv cs •:»!. \nl\^

arpúcías spfrsnias retorcidos £ espinho
sos^ 7

- li verem |>oT fim coo vcíi pc-lo de um a

mcciiira serão peridosas: mas não lurão conse-
qítencirLs yc forem simples farsas, c não vejo
por que dçvum prcoçupfc-lo. Há lolos Câpaüc.s
dc yc çfpvíartm do Caminho por um bom dito:
uns "não aplicam as palavras ás coisas a que
pertencem c vão buscar coisas » que possam
aplicar n> palavras^ **; oulro,^ “a Um dc
colocar uma fraííe, citn bicam por assuntos Uc
que não pensavam tratar

" 1 fl 11
. Prefiro amoldar

íi frase a meu pensumenio íi modificar minha
idein paru a engastar Cnbc às palnvras se

adapi«em uo que sc quer caprimiif c se o fr;io

cçí. nãf> o pode fazer, eruprc.gue se o galeão.
Quero que o pcns^menio ü ícr comunicado do-
mine c penetre a imaginação dc quem ouve, a
pínito dc que não mais sc lembre das palavras
Gosio dc uma linguagem simples e pura, a

CKCriin como a falada, c suculenta, c nervosa*
breve e çoucistu não delicada c louçu. mas vee-
mente e brusca; "Quca «prwisjo impressione
r çcm certa"2 &&

. Un-ui linguagem i^nces difícil

do que aborrecida, sem afeiação, oosada,
desregrada, descosida,, cjtprei^iva cm todos os
yçus aspectos, não uma linguagem pedante,
fradcsca, ou tlc advogado, mas de preferência

?BB id.

SÉncca.
2112

Cícero.
Jflí

Qutncilianü.
ZflS

Sèneca.
Jau tucano.
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soldadesca como Sucíõnjo qualifica a de Júlio

César, embora eu nao perceba muito bem por

que.

De bom grado cenho imitado a maneira
ci cen trica de se trajarem oí jovens dc boje:

manto de banda, capa ao ombro, maS esticada

a meia, poji assim se dàc ares de altivo des-

dém jíelas ím.wias estrangeiras c .seus artifícios.

Semelhante atitude no modo de falar me agra-

da ainda mais. Qualquer afetação, sobretudo
oom a alcgda e a liberdade francesas, vai mal
ao homem de Corte, c cm uma monarquia
todos devem ser educado; como COrtíSãOS,

sendo portanto recomendável qiie nos incline-

mos um pouto para o natural e o desdenhoso.
Nb aprecio os (ccido^ cm que aparecem a

trama c as costuras, c cm um corpo bem feito

nào sc devem ver os ossos c as ves as: "a verda-

de precisa falar uma linguagem simples, sem
artilícios: Ç quem Falsi çom aícíação. quem fala

com artificio; senão aquele que pretende falnr

afetadamerite?’^ 91 A doqücncia que atrai por

ji meama prejudica y cdi^. Assim conÜo c

pequenez de espirito queréí :se distinguir por

maneiras esininhí-t; de irqjar, nu linguagem o

rebuatamento. a procura dc expressões origi-

nais c dc vocábulos pouco conhecidos deeor

fcffl de unia ambição escolástica u pueril.

Pudesse cu usai scnlprc e unicamente a Ipigus

gem que se emprega nos mercados de Pítr is 1

Errava o gramático Aristófane; cm criijear

Êpicurci por causa da simplicidade das pala

vras, Sem como tm seu; discursos a perfeita

dare/.u. da eKprg;snô> Tmiíar iilguéni em s.ua

maneira de falar cüáeil. qualquer pessou o faz

wíD-csTurço; mui> árdua é u imiLUÇuo du iniclJ

gCnoiíi c d a. imagmnçao. Hm geral quem encora

ira veniimcrtu igual pensa erroneamente que
tem o mesmo carpo: no qual $o engana muiso.

A força e or. nervos nno tomam dí,
1 çmpré:;

limo: enfeites c capasS sim, A maior parte das

pçísoitt que freqüdnto fata onmo eu nos

Ensaio;, mas não sei se pensa do mesmo
modo, Os atenienses, diz Platão, falam abun
dan temente e com elegância ; os lacedemnTiios

sõio lacônicos; os cretenses tem a. imaginação
rnai* fecunda do que a linguagem: c são os

privilegiado^ Zenáo djiciu que tinha duuse^pé
uie; de discípulos: un$. a que chamava
^filólogos'

1

,
gostavam de aprender as coisas

por si c eram .seus preferidos; aos outros cha

mava ^logoftlos”. e nào se importavam senão
com ü,s. palavra;. Nãn é que o bem falar não
seja bonito c bom, mas não ê turno como .0

apregoam. e lamcnio que ioda ;i vida se passe
nisHO. Desejaria Lim primeiro lugar conhqfier

bem a minha língua c em seguida as dos vizi-

nho; com quem teaho mais relações. O latim e

Í91 Sèn«a reuniram. ac dua*: ciiaçõc-ü pOr
Cúihüdlidittlc i ipíí^r áfleiu,.

o grego sao sem dúvida belos ornamentos mas
custam caro dentai;. Poi; direi aqui o modo dc-

adquiri-los mai; barato que dc costume, modo
esse experimentado por mi rs a rnesmo. Quem
quiser que o adote.

Meu falecido pai, tenda procurado por
todos os meios, entre homem; dc saber c inteli-

gência, a melhor forma dc educação, percebia

os inconvenientes do método então em uso.

Disseram- lhe qnc o tempo que levávamos a

aprender as línguas que a gregos e romanos
nada haviam cu&tado era o único motivo por

que nào podíamos alcançar a ríondeia de

alma e Oi ou n tacei mentos dos amigos. Não
ercio que essa seja a única causa, mas o que
importa no caso é a solução que meu pai

cnconlrou, Logo que desmamei, antes que se

me destravasse a Língua, confiou mc a utn ale

mio, que morreu medico famoso cm França c

que ignorava cõmpltiâmtmc o francês mas
possuía perfetEameme o latim, Esse alemão,
que rnc-u pn\ m,indn.rn vir dc propÓsMu c paga
vy mui Lo caro. OCupaVa- *ç contintiurncntc dc

mim. Dois outros meros sábios do que ele

âcompanl i avarri -me sem cessar quando folgava

o primeiro. Os ires rne falavam um latim

Quanto aos outros de casa. era regra inviolável

que nem meu pai. nem minha màt, nem cria-

dos ou criadas, disscs-Hcm cm mtrtha prcsiíJiÇa

sengo as palavras lai i nas que hEtviam apren
d ido para sc entenderem comigo. Excclmte foi

o resultado Meu piú c minha mãe adquiriram
conhecimento Nufkicrtic dessii Ifugua para um
ca^o dc necessidade c o mesmo aconteceu com
m outras ptssoa; que lidavaJti comigo. Em
suma, tanto nos latinizamos qut a coisíji w
estendeu à; aldeia; circunvizinhas onde ainda
hoje se conservam, pdn tiso, vários riomes lati

nos dc aníftees e íeiramenLuS. Quanto a mim,
aos sieis anos nào cüJTtpiceniJia mais o francês

ou o dialeto áu (erra do que o árabc^ Mas sem
método, sem livros, sem gramática, sem
regras, sem chicote nem Lágrimas, aprendera
um latim táo puro quanto o do meu professor*

porquanto nenhuma noção de outra língua o
podia perturbar. Se pnr exemplo querpm dar-

me um tema, k moda dos colégios, tinham que
o dar cm uvdv latim, a fim dc que o vertesse

para o bom. E?! Nicdau Gronctii, que escreveu

“Dc ccuniiaüfr romanorum". Guilherme Guc-
rente, que eomertuna Aristóteles, G^rgcs Hu-

chanan. o grande poeta cscOCcs, Marc Amoine
Murct, reconhecido na França c na Itálíu

coma o melhor orador da época, e que Foram
todoá meus p receptores, diierrt ilhIos qu-c cu

sabiít ião bem o meu latim que temiam discutir

comigo. Buchanan, que vi mais tarde rio sé-

quito dó falecido Marechal dc Brj.s.sac, disse-

me que estava escrevendo sobre a educação
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daí> crianças e que tomava a minha cymo
exempla. Estava então encarregado da cduca-
Çao do Conde de Rsissac. que depois vimos tão

valoroso e bravo.

0 uaji to ao grego qua&c não o compreendo,
Meu ps* tentou ensinar com método mas
não como bafrüuaimcmc, antes, sob fornia dc
jusü c folguedo, inscrevaimo s ai dcchnaçras
cm pedacinhos de papd que dobrávamos c
pregávamos ao acaso, á maneira .dos que
aprendem aritmética ou geometria. Porque
entre outras ooísas lhe tinham aconselhado que
mc levasse a amar as ciências e o dever não
pda força* mas por minha própria vontade, e
que me educasse pela doçura e seíii rigor nem
constrangimento, dando-rrui inteira liberdude,

E isso até a superstição, porquanto cm suslcn-
i.ar?dü alguns que perturba o cérebro lenro da
criança geordá-ía cm sobressalto c arrancã-Ea
ao sono, mais prn fundo nelas do que em nõs,
de repent-e,. bruscamcriEc, mandou, que mc acor
dnSHem ao som de algum irtsirumcnto, c nunca
faltou quem u fizesse.

Estcexempk? basta para julgar do resto. e
pam pór cm evidencia, também, n prudência e
n afeição dc un.ui pai, cão bom t que não leve
culpa dc nao colher fruto qiic correspondesse a
ião fçquEnUdacuhura. Duais foram as causas:
a primeira* o campo esiêriL £ impróprio, pois
embora tivesse boa saúde c tosse de tempera
mrrun brando c fndl, ern rão terdo, mole e aipá

lido que não mu podiam iirrnnuar da ocjusL-
i\:n\c nern para brincar. Q que eu via* via bem.
!: sob 0 aspecto pesado nuiria pensamentos
ousados t Opiniões ncima de mi uh™ idade. Ma^
ttnEiu o espírito Eenio c que xú trabalhava quan
do 0 excitavam., Minha compreensão erti im
dhi. a inspiração sern vigor, c sobretudo eitre
cia por completo dc memória. Com tudo isso,
não há como espantar não obtivesse meu pai
íiIêci que vaksse n pçnm, Por outro l&do, como
uqiideH que icm um ardente dc,sçjo de se curar
stguem todu espécie dç conselhos, esse exçç-
lenle homem, lémCTOSO dc não pirxter levar a

cabo a i^nisa que tanto desejava. acabou por se
deixar influenciar pela opinião comum que
segue sempre os que vão na freme, coimo o*
grouA, ç obedecer ao co.stuine. por jã nàõ ier a
seu lado os que lhe tinham dado as primeira*
indicações na Itália, E por volta dos seis mw
mandou me pa.ru o Colégio d<? Guyenue, o me-
lhor então cin França- Mão fora possível juntar
majs eutdudúá que meu pai leve cm dar -me
professores particulares e atentar para minha
íiUmemâção cm mais de um pormenor contra
a* regras dü coLêjsio r Contudo era um colégio.

Meu latim, do qual perdi o hábito por falia de
exercício, abasi ardou-.se logo, E o modo iné-

dito que haviam empregado para mn ensinar

serviu apenas para me fazer pulai as primeiras
clMíes. Dc maneira que Com trege anos Linha
concluído o meu corso, como dizem. mas na
verdade sem qualquer fruto que seja agora dc
utilidade,

Meu gosto pdos livros nasceu do prgzcrque
live u, leitura das fábulas das ^Metamorfoses”
de üvídíu. Aos sete ou oito ano* tfiais ou
menos fugiu para as ler. desprezando quais-
quer outros divertimentos; c como a língun cra

minha Imgua matem

a

S9í
T era o livro mais

fácil que eu conhecia e o tilais adequado pcl

o

assunto à minha idade. Quanto aos LsmçarotcK
do Lago. aos Am adis. aos Huões dc Bordéus, e
i>utras obras do mesmo género, com que diver-
lem a* criança&, não a.'- conhecia sequer pctüs
lítulns c nào lhes uonheço ainda o L-ontcüdo,
Eai.i forlc foi n minha obedienciu ás proíbiçoes
que me eram impostas. Com essa paixão me
tornava ruais descuidado ao caindo da^ outras
maicri:^* mas fd^mecUç eticoíiircj um hüitictn
iiiteNgcnte c L’6n,suii3 dc $csj dever de prcccpior
que sotibt mar partido desses excessos e de
oum?s semelhantes. [>: modo quu devorei dc
fto a pavio a

JJ

Encitla
n

. u Tcrènçjo e Plaulo, c

us comédias italianas. í^empre levado pdt> que
essas obras lém de agradável, Se Live^se tido a

manta de mo impedir, creio que só houvera
tfaíido do colégio ódio aos livros, como scon
ic-cc com quase toda a m>ssa nobreza. Prece
dcLE com inteligência, fingindo nada ver,

aguçando- me a curiosidade com deixar-me ter

Tào-somífllfi á* eseondida?i tais livros c nhri'

« anelo -mc o trabalhar* quanto ao resto H sçm
eJííigcFuda autoridade, pe>is as princtp^^ qutüi^
d ades que buscava meu pai miqudç* a quem
me confiava eram a benevolência e u tx>iidtiLlc

dc espírito. Por isso mesmo não tinha eu outro
defetto senão indolência è preguiça, Não corria
n ri?co dc fazer mciÈ, t sim o dc nüo fazer nada.
Niinjíwim presumiu que me pudesse tomar
mau; ma* inútil, .sim. Previam cm mim a oéio
Mt1ade r não a maldade, keçonhçço que foi o
que sucedeu. A* qúcixas com que me enchem
ns ouvidos sãO 1 deste gênero: preguiçoso; frio

nus fduçòch de amizade e pLUemcsco; deainte

rassado dos rtej^íeios públicos. mak maldo-
sos não dizem: por que tomou? por que não
pagou? roaJí sim: por qae não faz tal

concessão? por quç não dá isso üu aquilo?
Agradeceria muito que não tnr pedissem

jllüí.s do que devo, e*]gem injustAmcnic o
que não devo t corn bem maior rigor do que
empregam em exigir deles próprios o que
devem. Cnm tais exigências apagam lodo o
mérito da ação e a gratidão que pudera ganhar

J i3 O latim, poitú que o aprendera, eomo explica,

aindj» nn beiço,
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e que devera ser tanto maior quamo o que
faço, faço-o dc boa vontade, nao tendo nenhu-
ma obrigação de Fazé-Jo. Tenbu tanto maior
liberdade de dispor de minha fortuna quanto
nào a devo a jilngüém; e de mim. porquanto
SOU independente. Entretanto* se quisesse enca-
recer o que faço, ser-me-ia fbeit responder a
essas censuras- E a muitos mostraria que
cedein ã inveja e se ofuscara menos com que
não faça bastante do que com a possibilidade

mtnhadef&zer mais.

Contudo, mcLi espírito não deixava ac
mesmo tempo dc ter resoluções finmcíf, juízos

seguros c claros sobre objetos dc seu conheci-

mento; c digeria-os sozinho* sem influência

alheia, c era incapaz de mc submeter à força c

ã violência.

Direi ainda desta qualidade que tinha cm
criaxtça; uma segurança na expressão, uma voz
e um gesto flexíveis que me permíúain desem-
penhar qualquer papel? Antes da idade normal
È
ll mtd entfúvu cu então m? ano d(JÈc" líí ),

representei us primeiras personagens das tra^é

dias de buchannn, dc {..inerente u de Murei
que digftâCUOtC se montaram no Colégio de
Guyenrte Wislo, como nastfcmak funções dc
seu cargo. foi André dc Gouveia2 * A

, nosso
diretor, o maior diretor de Franga; ecra eu seu

melhor interpreto, é esle uiti exercício que nâo
dciwa de louvar nos jovens dc boa família; vi

3ÍS
VtrftiHo,

“ N * -Humanista português í 1497- 13W

depois príncipes nossos entregarem- se a ele. a

exemplo dos antigos, c o fazerem muito beni-

bía Grécia ate ai pessoas de categoria o po-

diam fazer como profissionais: “revefa seu
plano ao ator Liágtco Aristom homem de berço
e fortuna; sua profissão em rs ada o diminuía
poitü que nada i juba de desonroso na Grc-
cri,s

.Sempre acusei de impertinência os que con-
denam tais distrações, t dc injustiça os que
recusam a enlrada dc nossas cidades aos
comediantes d

i
pinos, privando o povo dc um

prazer público, Os boTv.i govçmus LraLam dc
unir os cídadàos» de os junmr, tanto nos dev e-

res sérios da devoção como nas festividades e

jOEftS; assim Sc aumentam a solidariedade e a

amizade. E nfto se poderia ademais cõficedçr-

Ihes passatempo* prefeb veis a esses a que
usdos assistem na presença do magistrado,
Acharia razoável que este c o príncipe, a sua
custa, o dessem algumas vezes aú povo, com
aiciçõo c bondade pnicrnaL c que n.is. cidade?

maiores houver lugares destinado* a tah
eapctáculoH que. por vezes* poderiam desviar
ile mj>. açtkh para cuja execução se escondem
05 homens,

Kara voltar ao assumo, direi que o melhor è

alrair a vontade e u aíciçâO, sem o que se cõri

seguem apenas asnos carregados dc livros,

Dão lhes a guardar* com chicotadas, um saco

de- ciência, qual. para que seja dc proveito,

não basta terem caiu: cabe despo s3r.

TJroUvto.

Capitulo XXVii

Da loucura de opinar acerca do verdadeiro c do falso

unicamente de acordo com a razão

Mio c sem motivo que atribuímos à simpEí

cidade e â ignorância » facilidade eorn que «r
líü pesSOas acreditam e se deixam persuadir,

pois poi-io ter aprendido outrom que acreditar

ii por assim dizer o resultado de uma espécie

de impressão *obrc a nos&ü aluiu, a qual a re

cube tanto melhor quanto maÍK tenra c de
menor resistência: "Assim como o peso faz

pender a balança, assim a evidência determina
o espírito" 2 ®

*. Quanto mais a alma ê vazia e

nada tem como contrapeso, ranto mais ela

Cçdc facilmente ò carga das primeiras impres

soes. Eis por qute as crianças, o povo* as

mulheres e os enfermos são sujeitos- a serem

J ** Cícero.

conduzido* pela sugestão **
f
. Por muro ludo, c

tola prcisunção desdenhar ou eoutleisur comu
faJtio tudo 0 que não noü parece vera ssímil,

defeito comum aos quç estimam scr maisdoUh
do^ de razao que n homem normal. Rs,w defej

fo eu u tive Éiutrora, Se ouvia falar 4c almas do
outro niLindu, presságios, encantamentos, fel ti

çuria, tm de outra coisa cm que nno ft^redç

tasjici "sonhos, víao*s mngtcas, miJagre^ fçitE

ceiras. aparições nolurna.H e outros prodígios

âti Tcs^ÍIIjs"’
1

Kseoria pena Je:.^c pohrc pfivo

de que abusavam com tais famasias.

J * J No lesio “par leí oretESes", pelo que ouvem.
íM.doT.)

Horácio.
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Acho agora que eu também merecia pieda-
de. Nan porque. desde então, a uxperiéfleta

haja acrescentado algo a minhas primejras
convicções, embora eu tenha procurado verifi-

car as crenças que recusava mn:-: minha razão
me itnpeEiü n reconhecer que condenar uma
Cüiita de maneira absoluta è ultrapassai os
Umites que podem atingir a vontade dc Deus e
n fnrça dc no^n Triãc, a natureza; c que o
maior sintoma dc loucura nq mundo é reduzir
essa vontade c cs.ua força :* medida dc nos&a
capacidade c dc nossa ietlc li Lancia. Cbamerhús
ou nàü monstros ou miJapjxs as coisas que naci

podemos explicar, não sc apresentarão elas em
menor número u nossa vista. P<sr cerlo ohser
varemos que ê mais íí hábito do que a cjència
que nos fjuc COH sidera- 1 nr- nuturaix: “cansados.
•aciadQs do espetáculo dos céus, nós não nos
dignamos mais erguer nossos oEhos para tsses
templos dcW>í9

*; c tssas mesmas COtkíis, se
Com elas .lupiirás.scnio.s dc novo, nós a% achn
nâmos ião incríveis quanto quaisquer outros:
"'kl: agora, em vjrkide dc urna aparição repenti-
na, essas maravilhas se mjs oferecessem pda
primeira vez. que acharíamos parei as Compa
rar Quem nuneu viu um riacho k ao depurítt-

cóm o primeiro* pensou que fosse o oceano; as
tüi^.is maiores entre as que conhecemos. jmjs
us L*sumamos :ts maiores cm sai género: "um
rrci que firiu é muito extenso parece imenso n
quern não viu maior; dn mesmo modp uma ir
vore, c um homem. c quulqucr objeto quando
nada st’ viu jiuíor ná eapÉfljç

w?r 0 0
!

"ínmiUuNf.tdo.s ccTtn a% cuisas que eotidiamt
mente vemos. não as admiramos mais c não
procuramos entender as causa» disso”1 *'. A
novidade de uma coisa. maia do que sun
imjMirEívnuiaH ârvc.iUi nos u pròcurar-Uiè u oti

ücm. Q infinito poder da niiiurezH deve ser ju!

fado com mais dcíerênci a. c lendo um conta
nossa ignorância e nossa fraqueza, Quíntiú-
whia* pouco verossímeis são afTnnadm por
gente digna dc fé! Se ücuü teslemunho» não
busiam para tio?: convencer, sejamos ao menos
prudentes em nosso julgamento, pais conside
rà tus Impossíveis c vangloriar- se de sabêr ate

onde vào a possibilidade c a impossibilidade, o
que, sem dúvida, ê presunção exagerada. Se
üprcndcsücmo^ com exatidão a diferença entre

unia coisEL a o-ulra, entre o que es|â Cünlra a
urdem c a natureza e- o que se situa simplen
menie fora do que admitímos çoimunentc,
entre iiio acreditar cegantonte e iião duvidar
eom Facilidade, observaríamos fiel mente a

re^ra do “nada íle mais" que Quílon tanto
recomunda .

ía,D LuCréCtO.
1 D 4 I íd
JU1 Cícero.

Quando turnos um Froissart que o Conde dc
Fníx soube no fiéarn da derrota do Rei João de
Castela, em J úbera. no dia .seguinte ao aconte-

cimento, c as explicações que dá_ podemos
duvidar; n mesmo pude acontecer quando
vemos nos “Anais* que. no próprio dia du
morte do Rei Fütpc de Mames, o Papa Hono
rato mandou fazer -lhe Funerais públicos, orde-
nando que assim procedessem em toda a t tá Ha.

tsses testemunhos não terão laJvez autoridade
bastante para nos convencer. Entreiamo, se

entre numerosos exemplos que ciis dos anti

íos, Fluí arco diz saber de ftmle fldcdígníi que.
no tempo dc Domicio, a tldli cia da batalha
T*u rd ida pior Amónio, na AEeniariha f:t vária u-

jornadas dc Rüuis), foi publicada c espalhuda
no mundo inlúiro no mesmo dia dc sua ocor-
rência; se César admite que a nova de um
aconteci mento mais <lc uma ver o precedeu,
não diremos ddes que são pobres dc espírilo,
que se deixaram’ ludibriar como o vulgo ou quu
não são lio clarividentes quanto nós. Pode se
exprimir umu opinião com maior delicadeza,
nitidez e espírito do que Plínio, quando o
quer? Impossível encontrar juízos mais bem
fiindnfntítttad-ns: neüscs pomos nào poderiamos
excede lo. c nÜLP Falo uqni dv íuif saber islo

esteta que entretanto mç interessa menos,
Contudo, nm> há estudante que o nno tache dc
inexatidão c nlo pretenda ensinar lhe alguma
coisa acerca do progresso das obras dn
natureza.

Quando lemos em Houdict os milagres das
relíquias de ^inio Elilário, vã ainda que sejn-

mos incrédulo^ pok nnn icm o auior auiori-

dude suficiente parei que u acabemos sem
p-mvfl, Míu-i condenar rm mesmo umpít todo*
os F&tos scmdli^nics que nos são referidos
panecc-mc singular presunção. Santo Agosii
nho. esse grande doutor dn Igfcju, afirma ter

presenciado em Milão umn eríança cega recu
pemr a visia uO tocar nasrq][quins de São Ger
vusio c São Pr®listo; c diz que uma mulher
oanccrosu J®i curada cm Cuitagocom o sinal

da cruz que lhe Fez uma recém* balizada; c que
lEcspério, unt de seus Fami liares, expulsou o^
espíritos que frequentavam sua casa com um
pouco de terra trazida do Santo Sepulcro: c
que çss;t terrci, cooduzidu míiõj tarde k tgrejn,

devolveu nuibiCíiiueniç u uso dc í^üè membros íl

um paralítico; c que um;i mullief, durante lima
procissão, cm Icvujtck) aos olhos o ramalhete
com o qual lotara a urn?i dc Santo Bslevão,
recobrou u vÊsi a de há muito pçrdirta; c cila
Outros casoai mil agro üos íl que pessoal Llicn Lu

a^isiju. Que (tiremos dctc. que os. afimia, c dos
Saruü-s Aurélio c Maxintiftci cujos testemunhos
ijivoca

J>

Diremos que se traia de ignorantes c
de simples dc espírito, ou dc perversos c
impoitores? Havera em nosso século alguém
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âSiaz imprud ente para ül cçiDparaJ a UlC, lanto
quanto a virtude c ã piedade mmo quunto k
intcJigêrsciíi c ã capacidade? “Ainda que ny.o

mjujrçssem nenhum argumento razoável, eles

ruí scmiâ£íir.iam pum a Sita autoridade’
1 ***' Ê

ousadiu perigiisa c dc poS£pVéi$ consequências
Serias. fora TTimmn do que tem dc temerário e
absurdo, desprezar o que n£o compreendemos.
Que após Lerdes acertado, com vosso julga-
mento impecável, os limites entoe o verdadeiro
e o íalKJ, sobrevenham, como ê inèvitávcl,

faLoü inegáveis ultrap&Ssãndo ainda mais em
sobrenatural n ' que j*ocu

_

e çí^ voí obri

pado é vos desmcnl irdes.

A meu ver o que acarreia tnrtia confusão em
nossas consciènciaíu neste* tempo:, de pertur-

bações religiosas, ê e-sse abandono parcial que
fa/xm Oi ciiUTLitwi dc sua fu. Imaginam que
são moderadoÁ ç ‘icnsalvífi cedendo aos adver-

sãritfs no que di/ respeito a certos pontos em
liiigio: li ao vêcm a vantagem que lhes dün cm
bater em retirada, e quanto essa desistência in-

cita ca outros a prosseguirem* pois os pomo*

Cicero.

ern que cedem üü católico* e que lhes parecem
dc nonada podem ao contrário ser de grande
importância. Ora, é necessário, em lutlu.

ímbmmcrmo nos açfci poderes edestástiirn'; quv
reconbgucmo^L ou sudo ihes. recusarmos. Não
cabe a rtés determinar no que lhes devemos uu
não obediência. Maisí ainda <c pos*u Jizê-lu
porque esperimentei, tendo outrora usado
êssa liberdade dc eliminar ecrias práticas cm
relação ás quak- julgava rsâo dever observar v-,

deveres impustcíç pela Igreja, porque os achava
demasiada imitei h ou demasiado singulares, e
enirctérulo-mc com homens que cabiam a

fundo a eiêncio teológica mc foi demonstrado
repousarem eles; sobre fundamento'; de pri

urra ordem e suríisladc): c unicamente por to
Jict e ignorância que os traiamos, com menos
deferência cto que o resto. Lembremos cm
quantas contradições km uaido o nosso julga
rnciHo] Quanlus crii^as que onlcm eofifciderà

vaon>& artigos de Fé. hoje julgamos fábulas l A
glorsn c a curiosidade sau dois ííagdi.v; dc
ri<.i alma.i.cstu. nos impele u, muicco nariz, um
c uUo_; „ui| u t; I a nq.s proibe <id\aí seja o que for
!«m dccisân ou solução.

Capítulo XXVIII

Da amizade

Contcmpiujult) o trabalho dc um pimor que
tinha cm c&sjl tive vontade dc ver como prnec
dia, Encolheu primeiro o melhor lugar no eçn
iro de cada parede para pimar um tema c«m
toçl li. a habilidade de que em uupaz, E -;m
da encheu os vazios em vuiui com arabescos,
pinturas fitmasisiai que sé agradam pela vurit-

diiüe c urigiJuihdítde, O mesmo ocorre neste
lavro, composto unicamente dc assuntos eslra
nbps, fora do que se vc eomamente, formado
d ç pedaços juntados sem caráter definido, Nerp
úrcJern, sem lógica e que sé s* adaptam por
ueusLi u n-. aos outros: "o corpo út uma bda
mulher com uma cauda de peiuí

11*”. Quanto
ao segundo ponta lis, pois. como o pintor, mas
ç-m relação à outra parte do trabalho, u

melhor, hérito. Meu talento n&o vai tão longe,
c nãü tiusn empreender unia obra rjea» polida c
constituídtL uu obediência âí rc^rns dn arre.

Eis por que mc veio n idéia tomar de Lm prés
timo a Ltjcnnc de la Boéttc algo que honrará,

lloridü-.

cm sLiaiui, o restante. um ensaio a quediíü o
titulo de "Servidão VòLüfU&rm’", ma\ que
outros, ignorando o* h^tissaram tníii^ iar<te, c
com m/kn "Conto n Utn^. Êsçrcvcu o Ln Boc
nc em sua adolescência, a fim dc kc exercitar
um favor via liberdwJc c contra u [ir anta, |lã

inuiio circula ísssc ensaio cm mâos. üc gçnie
séria- entre n qual de grande e merecida
reputação, pois i cheio dc nobre/a c dc ar^u
mçjUEL^âo Lao sélidâ quanto poNSÍvd.. E rtâo è
porque o autor não j>Uíles.sç ler escritn melhor
ainda, Se na idade jã Piais maduro, cm qüc o
conheci, tivesse, como cu. concebido a Imen
ção de escrever «uu pensamentos, houvera
deixado coisus notáveis, bem próxima*, duque
Ilt. de que sc orgulha a antiguidade, pois, cm
particular quanto a isso. cra dotado tomo nin-

guém, Esse ensaio, que nunca reviu, creta, de-

pois de composto, à el imicn eaisa que sobra
dele: c por efeito do aca.so, juniumeme tom al

a uns comentáfíQs acerca desse edito de ianejrú
tão Famosa na híscéiía dc nossas guerras civis,

comentários que encontrarão talvez SuEar
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alhures. Eis tudo -o cjiie, alem do catãJogo das
obras que possuía e que publiquei, pude reco-
lher cn a L]LL^r:3, por afetuosa ât-eflção. ao
render o última suspiro. entregou t,ua btblio

teca e seus papéis. Por íssra snu muito apegada
a esse ensaia, lanío mais quanto Foi a partia dc
partida de nassas rcia-çòcs. Tora me comum
cada muita antes que cgnJiíttssc u autor cujo
nomtí w ca&o mc Épí revelado, c assim se pre-
parou essa amizade que nos uniu é durou
{juaâto Deus d permiltij, tão inteira e compEel

a

que por certo não se encontrará igual enlrc os
homens de nosso tempo. Tiud j:

:
. eireunstàiiciaâ

íc fazem necessária* para que e.^e sentimeruo
.se Erljfíqne, que já é muito vê-lo uma ve? cadn
Ires sèculoâ,

A natureza parece muito partiCularmenlc
irUeressELtía em linplaittatf em nés, a necessidade
das relações de amizade e Ari^ldes aliruiu
que us bons legislado ris se preocupam mais
com cftsas relações do tine com a jusilçn. í-:

verdade que ü amizade assinala o mais alto

ponto de perfeição na sociedade. í*m geral
sentimentos n que dumqs g nome de nmàadc,
nascidos da siitisraçúo de nossos prjtzcrcs^ das
vantagens que usufruímos, ou dc associações
formadas cm vista de ifitere&seg públicos ou
privados, sao menos belos, mènos generosos;, e

participam lanío menos dá amizade, a qun“
tem outra* cauiiis, visa a ouíros flns. Essuí
afeiçoes, que se classificavam outrora cm qua
iro categorias segundo fossem ditadas pda
natureza, a sociedade, a bospict] idade a li as

exigêndn.s do.s sentidas, nem em Conjunto nem
isoladamente mingem o ideul.

Nas ralações çrurc pui* e Filhos í mai* o res

peito que domina. A amizade nutre se dc
comunicação, a qual não pode estabelecer ac
nestfc domínio em virtude da ar.wde diferença
que entre ele* existe, de todas os pomo* dc
vísifl’ õ esse intercâmbio de idéias e emoçãc*
paderia por vezes chocar os deveres recíprocos
que u natureza lhes impós, pois, sç itujos. oa
pen sarnento* íntimos dos pais se comua í

casaem aos Filhos, acorrerinm entre eies fams
lías-idades inconveniente. Mais ainda: nào
podem os filhos dar conselhos nu formular
Uen,SLtr;LS li =.Cli:-, p:sis, o que é eftUelUTlEO UJTLil

das printtjray obrigações da amizade.
Lmre certos povos e costume que os filhos

matem os puis: cmre outros sào i>s pais que
matam os filhos. a fim de evitar, comg acon
tacç às vezes, que sc constituam em obstáculos
recíprocos, porque a natureza pda eliminação
de um libera o outro. Houve HJoscpIüü que afe-

taram tilo levar em consideração os laços dc
família. Àristipo, par exemplo,, a quem fala
v:im da afeição que devia aos filhos, saídos

dele, pós-sç a cuspir dizendo que jsso também
üun dele. E acrescentava que se engendramos

filhos; eu gcud ramos igual rneme piolhos c ver-
mcH. Outro, que Plutarco procurava reconci-
liar com o irmão, respondeu: "Não o estimo
mais, apenas perrque saiu do mesmo buraco”

E, em verdade, um bílo nome ç digno da
maior afeição o nome dc irmjk); e por tüsá La
Bnctie e eu d empregamos quandn nos toma-
mos íimiçttK: uias na reaíidadc, n comunidade
de iciLercstiizFi, a partilha dos bens T a pobreza dt
Um como cóáseqaéntia da rique/a de outro,
destemperam cansidetavclmenle n umâo for-

mol- Em devendo os irauíos, para vencer euísic

rnuEido, seguir o mesmo caminho, andar com
passo igual,, inevitável scloima que se choquem
amiúde. Mais uEnda: c a correspondência dos
fíoslôs que cn|emJra essas verdadeiras c perfei
las LHóiizadcs e náo há razão pzrn que ela se

verifique, entre pni c filho, ou entre irmãai. os
g^üis pudem ter gostos taialmcjue diferentes,
lí meu filho, meu parente, mas isso não impede
que se trate de um indivíduo pouco sociável,
um mau, um to I o. Nas amizades que nu*
impõem n jei e us obrigações naturíiis, noi.sa
vnniuik- rtün v,r t-ncrce EivfÈíTLüL^jí cias não
resultam 'j rui eSLiuU.*, c nrufa depen jc mais

^ rmsMjJjvre arbítrio que r. amizade e a .-.fc--

çÍ0i E não dr 'i if;uo porque nàn tenha tudcTb
apononidade de eoíihcear o qüe de melbor
pode hnvdr coma amizade familiar, pofqurnitu
meu pai foi lí melhor dos pais, o mais indtif

K*nte, e assim permrmetcrj ate a mais avaii-

çada vdhicc. Nossa famtlíu um rcput,ida pela
exedencifl do-, relações entre pais c filhos, c :i

cfiacõrdia entre intião^ era rtetu CKCtuplaf:

"conhecido eu mesmo pelo amar pwernal que
dediquei a meu* írmãos*,a0É .

Nossa ufeiçBD pelas mulheres, embora pro
vcníénte de nossa escolha, nio poderia campa
rur se à amizade nem sub^nituí ]o„ Noí ücuí
impulsos confero-o: “poh somoy também
conhecidos dn deusa que mistura um dcee
uniar&yr às suas preocupações” 3

a

da í mais
ativa, mais aguda, mais áspera: í uma chfima
icincrària e voEúvd, agitada e versálil; chama
febril, Mjjcita a tníermitcncias de temperatura e
que ú nus prende pur uma parte de nós. O
ChtIhu da amizade estendo se a todo o nosso
ticr; é gernl e igual; icmperada c sirena; sobe
ranameaue s»u

c

ddleodá, naja tçr>do de á^-

peru nem dc cseesssvo, O amor é antes de rnaiii

nada um desejo vtoieiiiü do que nos escapa’:
“— como o caçador perseguindo a lebrê. nu
ir lo l: na calor, por montanhas e vales; desde
nh^ a ao alcançada u- só a deseja enquanto a
persegue na fugu

b ’aÉt ÉL

.

3Di
Morácio,

3 0 5 Catulp.
2 e 4 Arioíico-.
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Quando a 31EOr [tvcstç üS formas da amãza
dc, o que .ocofft quando 5C estabelece um-a
coiiwirdànciç das vontades, dc se .^yáf ou
definha. G güzo apaga-o. porque seiuobjiitivõ ê

,ç_a _s#jçiççíaífc; o extinaue, A um l ?.ad n.

au cnnlrãfiü. emcsce com o cfcscjo qu^dçlã
fcrnos; clyva sc. Scstítlvü] ve-.sê c se amplja na
freqücrUaçiio. porque é dc essência espErituai e
a sua práliea apura s jjma. Jun la mente cüm
Cüsa perfeüa amizade, conhecí uutrora <jssa.s

síctçoes passageira* aterca das quais não falu
rei porquanto as descrevem deitias-iado hem
cíilc* versos30

T
. Estas duas paixões, eu as

experimentei simultaneamente» sem as escon-
der urna da outra, ruas sem que jamais inm
pouco houmsc competirão enire das: ulicia

dc nobreza, manteve-sc sempre a primeira nas
regiões devadas, olhando dEsdenhosamonte
paia a outra, que. quase jnvtsívcl. pajravu
muito mais baixo.

Quanto .io ca&amtínks» além dc ser um nçgó-
cto um que nossa liberdade se restringe às pri-
incirp fctcsaks c cuja duração indeterminada
nos é imposta, inclui-st geraimente em vista
dc outros objetivos e mil e um incidente estrn
nluis c imprevisíveis sc misturnm a ela, o que
hasUL paru perturbar o çur.so da mais vjva alei
çao c romper o fio a que ela se prende, Ao
paw que. quando *c irata de amizade, nada
intervêm uenfio ela e cia uniea mente. A tantu
'c acrcsccrtia não esiaram, cm gerul. ao. mullic
res cru condições dc participar dc conversas u
Li-oeas dc ideias, por a$*m dizer necessárias ã
Prática dessas relações de -ordem lio elevada
que a ami z ade Cria; n ulma deJas parece earc
odr do vigor indispensável paru ftuvtcblar 0
.1braço qtcrouJo ücaüc semimemo dç duração
ilimitada c que tão fortemente nos une.

Í Pí)r ccrÈtí» fift sc pudcs*£ formar com uma
npulbír* livre c voluntariamente. semelhante
ligação, im que não apenas u alnin prov^se
plcnn síicidbçào mas também u corpo encon-
trasse seu prazer, uni que cada qual assim se
untrc^iSu; por inteiro, a amizade scría maiv
pcrldla l totnik ma* n!o há exemplo de rnuJher
que a qmio tenha chegado e. dc comum acor-
do, todai as escola^ filosõfic^i da antiguidade
concluíram .ser t^so impossível.

Esse outro jECncro de licenciosidade contra n
natureza que era permitida entre 05 -grego >,

nia ' ; que nows cosiLiimes reprovam com
razÊIcu exigindo coma exigia i:erra diferença de

O período a COltfuM, Thitiaudci :iiil>I ;l ;

"soneiü* tfc I.a Boétie”, mas Midiaul inte-pretu
"csutk vçrsíjij nue acabo de ciLaí" e qut seriam por
'aiLío ts^i dr Arioilçi. JJa impossibilidade- dc um
escJArteirnenco pre-ei^ respeiiaino.s íi íetiudoieilo
(N. dú T,)

idaüe e papeia difcrenr£$ T não atendia muito
míijs ao entendimento pcrfcEto e ã coniürmi
dade de scntimeníos s que a amiz&tic aspira:
"Que significa afinal íssé amcir de amizade?
Por que não w asna de amor nem um adolcs-
eente feio nem um Ijcíq ancião?" 300 E tiáo me
desmentirão os íjlosõfos da Academia* poli
tomo dc empréstimo sita própria descrição:
esse delírio, dizem eles, inspirado pdo filho de
Vénus, que desdç logo se apodera do amante c
Ía7 com que ae entregue, sobre a flor de moci-
dade ,1 que se afeiçoou, aos gestos mais extra-
vagantes c apaixonados que pode insufiar um
ardor excessivo, era simplesmente provocado
pela beleza dai formas exteriores c umsi faixa
msitw [fiança com o ato do amor. Não er^i pdo
espirito que u adolescente, objeio dessa paixão,
púífií iíispirâ-lü, nao estava cm condi^õct- dt
mostrá-lo, porque jovem demais e em vius dc
desenvolvimento. Sc esses transportes tinham
por objeto um indivíduo dc sentimentos vtilga-
ics. dinheiro, presentes, honrarias, c omms
favores igual mente pouco recomendáveis c

que. de rç.sto, tais fitòfetfoi -condenavam, tiram
os niejoíi postos cm prática p-ara vencer quaní
quer resistências: se o indivíduo era dc caráter
mais cScvado. Irtí iam-se tantbéni os ntcíos mais
hejorí fsos: enHinpmicniov filo^ficos que pro-
pugnavam respeito á religião, a obediência à-s
Itis, 0 devíHamenio k pátria até o sacrifício da
vida. a cofíigcm. a sabedoria, s justiça, bru
cri tão pelas grtiças do wptríto c .1 elevação dei
alm:t, compensando :t b*]o;a fisica já gasta»
que l> arnante proeuravn wr acciu? por uquclc
,i quem propunha uma cspccic de ajisocjaçào
rneíunt na espefaflçH de acordo mais sério t
duradouro. Hcali/níla a li^ação^ ocorria um
momento em que o c^pírtio acordavn no sei
^modo seth a. infliFcncia <)as quaiidudes morais
do amante. Um LpJ rínuliadu não íra iniodiequ,
pois nossos filõsofo.s não impunham ao am&n-
ie nenhum limite dc LemfH? c lhe deixavam toda
lai ilude para alcançar seus fins.. admitindo que
lai-; êonçtiÇÈicJi eram eiindu enuis norm&i!. rm ob
leio da Bféição* porquanto descobrir naquele
com quem se Itgava os$â£ qualidades que cskik-
Ltiuium iimii beleza escondida c ser per elas
seduzido cm coisa long^ c díficíL Q desejo dc
Liiua eoaccpçao espiriiual devia ser u prinej-
pa]; u beleza física não passaria de acidente,
N'o amante o contrário cííl o certo ç ptir tsso
d avarri os fiJòsotos preferência ao pHpci do
amadn e pensavam que assim quisessem os
déuüCs- Uai a censura na poeta Ésqu üo que
invertera esses papéis nos amores de Aquiles t
]
,ãUücJo, daiitlü o papeJ dc amante a Aquiles,
o qLal imberbe c adolescente fora o mais bdo

100
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dn.s gre.gos, Dem a ligação moral ç fmca. c da
afcEçaí) deju decorrente, demento cs-senein] e

eünfessãvd, diziam des que resultavam conse-

quência* muito uLcís tanto para os íULcrcisados

tomo para n pds. Que ccintrrírtbam anias de
mais riHtía para o fortalecimento da nação que
aceitavn o coFítLsmc, c sc constituiu em píiciuj

pai defesa da justiça c da liberdade. eomi\o
leMenttjilliaviiíi os salutares amores de Har-
rrujctio c- AristogítoiL Dai- tacharem na de divt

na, rtao lendo sido luisliíi/n,dri nçnão pdot lí? j,

nos c acúvurdiu do povo.

Todavia» pude- se jiIceíu- em füvur da Aeadc-
mia u fai.ki dc quu tais amores ac abavam por se
tomar amizades, o que se adapta bastante bem
íl definição que os estoicos üão dt? amor: fc, n
fimcir 6 o desejo dc alcançar a amizade da urnii

pvhsua que nõsEiõ :i peín bçí^;
"

: ,J 3
.

Volto â minha tese que dt/ rexpdío uma
nmirade mais nalural c esLifrniYel: “Aajüíüadc
nliugc sua irradiação tatal na maluridíidu da
idutlü c di? espírito”'’

10
.

tm suma, isso a <\ut dMimamos ínimu mente
ijrni^o c amizade nao passam dc ligações fami
liares, travadas ao sahor da oportunidade c do
inçírejise b por melo tJ quais tic-isas nlrriiis hc

entretém,. N o. amlíadc íl que me rdlro 1 ’ 1
. jv-

almas entrosaram c sc corsfnndírn em um m

únfea alma* tã& unida.s uma fi outra que uno sl-

dkrtegticm, nío &e lhes percebendo requer a
lirtbn dc demarcação. Sc insistirem pura q«e cn
dijid por que o íunuviL, .ilnlo que o uSo Kiibcrte

cxpmsur saião respondendo
;
porque era dc:

porque cra cu,

I- mais do quç 'puderjn dizer* dc urnu manei
t* Itfrfil e no enso cm upícço* ínlorvém em ljj*:i.

Çriçs Jcuhi natureza uma torça inexplicável e

fiiUl que cu não sabCriu definir. Nós nos
procurávamos notes de nos termo* visto, pelo
qite 0Liviiimo5 urn acerca do ométo, e naeda cm
nóh unin rtfetçuo citi verdede fora de propor
ções com o que no?; cfíl relatado, no que vejo
como que um decreto da Providénciú. Abruça-
vamo-nos pelos, nossos nomes l1 em hl^sc> prl

mcifO encontro casual cm Bordéus. por oca
sião dc uma ícstq pública e cm nu meros n

ctijiipunliia, semimo -nos lyo Hiraidos um pelo

outro, já tão próximos, jd ião ínlimas que
desde enrão não se viram outros tio íntimos

como ntk. La Baéiic escreveu em huim uma
sãiir:* que ac publicou, na qual jusdfieu e e*pli

cu como nossâ amizade tiu repCIUiitu alcançou
Lrio rapidânlente esse grau dc perfeição. Devia
durar cão puaeu. Ibrmara-se tão tarde (éramos
antív^ homens feitos c elu unt pouen mais

Jfl * Çiíxni.
Jlú Cieero.
1

1

’ A amizade com Lü Bocllc.

veLtio do que eu) que rsão bavsa tempo a perder

e não podsa essa amizade tomar por rr^ídclo

Luiíras amizades banais e moles que são HcO: 1;-

sariamentq precedidas dc freqiienlaçlo mais
nu mentis prolongada. A tim^u for linjea no gê-

nero e dcvc-sc tao iioineme a ar pn>prr,i. Mího

ocorreu em oon sequência dc um faLo espeei

fidOi, ou dc dü:s, dc três qu de mil; a ela ínrnos

levadús por não sei qu-c atração Sotal. a qua!
cm se assenhoreando de nossas vontades as

impeliu ;j um impulso simultânen c IrreEÍstÉvcl

de se perderem uma na outra* dc sc fundirem
cm uma so. E digo

ll

perdc;rem-sc
T
' pürquc na

verdiide i:ssa assneiaçao dc nossas rilmrj 1- -;u

efetuou sem neserva de espécie alguma; nada
tínhamos mais que nos pertences^ ptó^al
íTtcnic. une Ibsse dele ou meu.

Quando após n condenação dc Tihérin
CjftLcQ, em presença doa còrtsiiles rpmunúà quv
imuncavam procedo contra os que o haviam
aoQtnpflnli adú. pergumtiu Ulk> a Cm Hiôv
são, et mais imimo amigo do condenado, r-uê

que ptintn teria acedido às wiSicitaçõcs dc
<i taca, respondeu 1 he BkWio- »Ate íj fim

*

*'(.omo aiê (j Fim? F! sí houvesse niandiklo
incorid jn.r 0:> icmpló.s?" 'Jamais o lunivera
fcílo. Mus se o fizessí T* - “tu obedece
ri n . Am Ego de (Iract) ern toda a forçji do
3 ermo. Cí?mci ru» to díjcm ns hts tonado res.^ não
tcirnu ofender o* cônsules com uma rcipo^ia
t.Ui mi‘i:id« c não queria qiEc peflsussem tiãu ter

du ahMiiuta certeza dti vontade dc ücu mi?.*',
Os que consideram resposta sedie tosrj nno
Dompreendeiti o ascendente que de exercia
sohre i.il ventude. <r tonliçclrticiUo que d-ebi

tinha c --t segurança du que iwjdiíi .hejí- Nm eon
^guem ciiKmdcr esse mistério; Graco c ele

eram amigos rcmS_s amijuix dn que cidadãos e
mais dn que amigos ou Enfelígos de seu país,

Sua nmblçâo, «us projetos StibversivEU- y\
ulinm depois da amizade: tinham se dado
inieifartrtcntü um ao outro* suas voniadca mar
di ,ivam hdo a lado. I magia ui -os guiados pch
vinude ií a razào c não podería ser tk outro
jeito c convireis cm que ^ resposta dc Blós-

íli foi a qac devia ser, Sc ii vc^scm divergido
cea suas Liqnes, não teriam sido amigos um do
outro, da maneira por que compreendi) a ami
?.ade. Ademais, essa resjuífitfl não signifieíj

milito mais do que sc cu afirmasse que. em mc
vindo a ruim reíéSMd vontade de matar minha
filSui, eu o laria. Isso ttao quei dizer que seme
Ihunie Edéia ísiejn o as minhas inlcnçòcs. pois

não duvido um só initante dc idçu domínio
sobre a minha vontade r como não ponho cm
dúvida a deste meu ftmigo, Ti^kIos Os argumefl
tü:. do inundo não me Lp-^rão a Certeza que
Efinlv- dc suas intenções e de sua maneira de

pensar. Nenhuma de Suas ações poderia serme
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upreseniada sem que dc imcdiulu liie jperuu

besw: u móvcL Vossas almas caminharam ião

comptcEamcnLc unidas. teunads* uma pela

outra dc tão ardente afeiçao. essa afeição que
penetra e lí mi fundo dc nós mesmos, que não
somenie cu conhecia a üua como a minha, mas
leria, nas questões de meu interesse pessoa

L

mais confiança nele ih> que um mim mesmo.
Não se ponham no mesmo- piano as amiza-

des comuna conheço as tão bem quanto qual
quer outro c algumas das mais perfeita s no gé-

nero. ma.t seria um erro confundir lhe* as
regras. Nessas outra* amizades há sempre que
segurar as rédeas t caminhar com prudência; o
nó da unhici não é de ral solide? que não
deva desconfiar dele. “Amai'1

, dizia Quilon„
“como se Livcssejs um dia que odiar, udiaj
como tie íivcssccs de aumr,” Esíc principio,

íibominãvel no caso dc tmu amizade c*du-.iva
qne no?. pos^Lsa por inteiro. íi ^ilutar qu&ndo ye

traia dessas amb.adéLj verificáveis no curso
ijabiuia! da CkisLcncta e ã* quais su aplicam
c^uts palavras de Arlrtúldift: “0 meus ámj£g$ k

um omijso c corsa que nãocxisie.*'

Fmrc amigos, unidos pnr csmí uubre sen Li-

mem o. os serviços e favores-, íleflientos cs&en
ciui-, às iJiisras iuniíades, não cmram em linha
dc coniu e isso porque as vojuqdcs intima
meme fundidas sno uma sò vontade. Assim
como a afeição que lenho por mim n$á m am
plia com um serviço que preste a mim mesmo
{embora os csLõicos afirmem o contrário h
usNim cumu nào sou grato a mim mesmo do
serviço prestado por mim mesróói assim tam-
bém a uniaodc rnís amigiK minge tal pa-fcicàn

4 ííG os leva a perder a idéia dc se deverem al

guina coisa, e odiar y rechaçar icdus Çüsas

palavra* que tendem u estabelecer uma dívfvãu
ou diferençai como n Ihvor, obrigação, reto
nhccimcoro. podido, agradecimento e outra*
Efetivam cfi te, -cm tudo lhes sondo comum, vem-
tfldci ponsamento, maneira de ver. bens, mu-
IhcreSt filhos, honra e at£ a vida, c ern proeu-

rando ner apenas uma a Ima em ótm corpos, na
expressão mudo ema de An-mude*, nada :>e

p^dem pedir «u dar. .Bis por que oj. legi-slado

;res, uom n fiiçi d,L cmpreülar ao cusamcnLo uma
vaga semelhança com essa Ügaçlo de eviênciã

divina, proíbem as doações entre mando c

pUUlier, twarutu iusjjm levar nvs a entender
que lj que é de cada um deve ser de ambos <;

que nada do que lhes pertftiix se pode dividir

luj atribuir pessoal mente a um dou: cônjuges-

Sc nessa amizade a que me refiro, um pudes-

se dur alp.umu Cóis/i na ^turo, a iwnfíitor ü qwc
seria o Favorecido. -Cu|oLra,ndo ambo^ acima dc

tudo ü [cEtcidcfdd dç o&^cquiar o outro, quem
tlã a seu amigo a o por l unidade dc fazc-lo c

quem rnoslra mais generoso, poi.v lhe outor-

ga a satisfação de realizar u que mais |hc

apraz- Quando o filósofo Dtógcnci; precisava

dc dinheiro diria que ia reçlamã-lo dos amidos,
c não que lhes ia pedir. À fim de exempilificar

com uni faiLi ü^se estado dc alma, vou apelar

para os antigos, 1 0 eormEiano Ludàmidas tinha

dni^ ataigos: CfoarÈxcnio dc Licion e Arcteu de

Corimu. Era pobre e eles ricoi. Às vésperas dc
morrer, as^ini redigiu sc.yi restam-entoL "'Lego u

Âreicu li cuidado dt tomar coms dc mjnha
mãe c suprir Huj as necessidades durante a

velhice; a CSinnxcnitr a obrigação de desposar
minha filha c constituir-lhc um doto tio e Leva-

do quanlo pos^vçi. No casu Cítl que um deles

venha a morrer, lego huu parce ao outro." Os
primeiros quo viratq o ics Lamento mupeo
caçoaram dele. mas os herdeiros o n-ceituram
com umLL alegria espantosa. Vindo 3 falecer

Chnrixenio cjiic-o dias dcpotij. Ardeu substi

lüiu o nu parte que lhe cabia e IfuECm cuidado
i-iamenic do suMemo da mãe; c. elevando- se >cm,i

patrimônio a cinct? Laicmos. deu dois e mcío ã
kuü própria MEfia, que era Hl lia única* e dois c
rntiu dc dote ã Jltha dc fcvudàmidíi*. E casou
urnhus tio iTlcsmn diu.

Este cjtâifipk) 5Cf ta pcrfeiio sem o nómcru-iic
amigos, puis essa perfeita amizade c indtvisi

vcl. Cada qual hç çiitrcga ião inifiiramtnic nu
líuírrt t|i iti nada resta por dividir. Ao contrário^
lamenta nào ser duplo ou triplo ou múltiplo c

não ter varia* a lutas para as enl regar Lúdas ai>

mesmo, As atril /ades ctumins podem dividir

sc: fhjdc se apreciar n bdeín cm ecno amigo, u

nouLro o bom fíènjo Nurq 4 liNrralidade, hou
tiú 0 modo por quis eenduz como püh c çni

ouin> ainda nia afeição fraLcrnat, cic Mjl^
ewa amizade ijuc noãcpchc a alma e aUumJua
não pode subdividir sc. Sc tomos dois amigos v

amlKis ao ine.smo içrnpo pc^lcm üocom. a
qucim acudiremos? Sc KjUcUiim favori;-, ania
gõnkos, quyl dytes ntcndcrcmos? Se um aos
exib1

.^ vilèneio uuçfca de alguma uoibu que mie
ressa ao outro, que faremos? Com uin amigo
Único qnc ocupe cm nossa vida lugar prepon
dcranic escarnns desobrigados de mdo. O
asgredo que jurei não conuunicar a ninguém k

posso, sem sflr perjuro* comunica lo a quem
flio è outro aenão cu mesmo. Jã c grande rnila

gre dohrar sc ussirn. Os que falam de triplicai

se não Ifot percebem a grandeza. Nada qu*
pi^^ui stu scnielliiuitc t extremo. Quem supoa
quç, tendo dois amigos ama lanto um quanto 0
outro, e iamo quanto íc amam entre si e quitn

to o amsrri i^Ltalmcalí:, imagina pussívd
multiplicar a íruíisformar um Lionfrarja eH.Ra

colkíi únicLL ií homogénea ião difTcEl de encon

irar na mutidu. A hisuíria dc tudàmidai 0
caAfirma; emprega seus amigos segundo suas
riece^kJadci c com isso Eheí ounirga um favor
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que testemunha sua amÊy.ade para com eles:

dá-Ibes .aenerosamente os m-cíos de lhe serem
úteis e a afeição que lhes dedica é muilo maior
ainda que ade Artku,
Em suma, irstla-sc dc ^en^açoes incompreen-

Bívcls a quem nãti 35 sentiu c que fazem com
que cü aprecie (auto a resposta daquele jovem
soldado 3 quem Ciro perguntava quamu que-
ria paio cavalo com u qual acabara de ganhar
uma corrida, c se o trocaria por um roirtu:

"Segu ramente não. sctthur. e no entanto ou o
daria de bom ^rado se com isso obtivesse a
amizade de um homem que cu conuiderasHc
digno dc ser meu amigo,” F: estava certo ao
dizer “sc*\ pois se encontramos facilmente hc-
rnens apto.s a Cravar conosco relações superfi-

cÉats. o mesmo nao sí verifita quando procura-
mos unto intimidade sem resfitvajc F. preciso
então que tudo seja límpido e ofereça sEgu-
r-uiçâ total

.

Mü que concerne as ligações que m ^uscen-
lam por UíTl fió ponto. basta íitefilar pjfu o que
& -jusgetível de comprometer a solidez desse
ponto, Não me importa a religião de meu me-
dico ou dc meu advogado, porquanto nada lem
a ver com os aeniços que dek* espero. Assim
penso cm rtfaçifi h minha criadagem, Não me
informo uecren da castidade dc um lacaio,
quero snbcr somente se é efic teme; sc precisa
dc um puliüYetiriru não itic preocupo cm verifi-

ca*
1

íic e jogador c sim sc cjo è imbecil; ppüCO
se mc da seja meu cozinheiro um desbocado,
conquanto saiba cozinhar; aliás, não me meto
a ensinar às gentes o que devem fazer; Outros
-w encarregam diswx Digo ssmplosmcme o que
laço; "As-sim procedo; quanto à vOs. fazei
oomo enJÊHdrrdfis"^ 13

,

A Familiaridade rf,i mesa associo n pessoa
ugrad&vel t rtão o ú.b\o; para 0 leito procuro a
beleza u não a bondade; paru conversar, 0
homem competente, ainda que careça de
nnhrçza dc alma. E cm iuçEq pem*? da me.nnã
maneira
Assim tomo aquele que foi encontrado

montado á cavalo numa vassoura hrmcnndu
com pfl

I ilhós, pedia a quem o surpreendera
tfuc nudu dj.sscsac a ninguém ames dc ser pai.
nn convicção dc qut os sentimentos, que uniu
tni qualidade faria nasoer nele, o tornariam
m?iis apto ^ a,entender u infantilidade. gostaria
de me dirigir aqui somente j pcswus íjuc te-

nham çonbeeido aquitci de que filo, não igno
rando eu,, embora* que uma Eal amizade c rara
e nao esperando portanto departur com um
l>om juiz. As próprias obra*, que a esse respeito
nos legou a antiguidade pareçam- mc En sonsas,
se comparadas com 0$ senlimemos que experí-
metUO e cujos efeiitjs ultrapassam até os pre-

1113
Tcrêntío.

cettü-s dos filósofos: "Enquanto for clarividente,
nao encontrarei mída Comparável a um temo
um pgó"

-

1 > 3

Dtzãa Menandro que podia estimar-se feliz

quem tives&c cneon trado a sombra de um
amigo. E tinha por eerío razão dc o dizer
menino que houvesse conhecido tal felicidade.
í>c, com efeito, comparo o resto de minha vida,
a qual graças a Deus me foi suave e fácil T isen-

ta de nJlãções penosas {â exceção da perda de
meu amigo},, cheia de tranquilidade de espírito,

tendo mc contentado com as víiobaguiis que
devo ã natureza c a mm ba condição social sem
procurar outras: se comparo minha vida intei-

ra aos quatro anos durante 05 quais me foi

dado gozar a com punida tão amena de La
Boúlíl:, da não pus^a dc Fumaça. É uma noite
escura c uhorreéida. Desde 0 dia cm que o
perdt, "dia lo Feliz, ma^ qUé honrarei Mirtj>re,

iKirquanto In! foi a vontade dos Deuses^11

4

,

não façn.3 senão me arrastar melancolicamente.
Os próprios prazeres quv '-c mu ofcncccm. cm
vc/ du mc copular ampliam a tristeza que
slnlo d u purda. poisêr^mti , dc me; ade em tudo
c parece, hoje, que lhe sonego a sua parte;
“assim decidi nho mais participar de nenhum
prazer, agora que já não tenho aquele çpm
quem tudo dividia"-11 \

Jà me acostumara tão bem n ser icmprc dois
que me parece não ?icr mais senão meio;
"como uma morte premntum roubosme 3 me
lh tvr purlv ele mirthíi alrna, que fazer com u
outru? Uni -sú c incarno d ta causou a perda dc
Timbos 3 c

. Nudn fazia, nem um só pensa-
mcnio tinha qur não lhe percebesse a atiüência,
como eertamente. cm caio semelhante, cu lhe
faltaria. Porque se me uHrapassuva cjti méritos
dt- ioda espécie c <m virtude, lambém mc
sobreéxcedja nos deverei da amizade: "por
que ^ envergonhar? Por que delí ar de chorar
Lao querida atmal 1131 * "O irmão, como wu
icikliz por te haver perdido f Contigo perece-
ram de um só goípc todas us iio^sun âJegfiaâ c
esse encanto que tua iuave amizade deitava cm
mmha vida. Ao morrer, irmão, despedaçaste
toda a minha felicidade; minhn ntm,i desceu ao
túmulo com n tua que nào és mais.
disse adeui ao estudo c a iodas as cüLüit.^ da
inicllgcncia

'"
:| 1 11

. "Não poderei mais íular le e
ou vir -te'' Nunca mais Lç verei, eniâo, o irmão
mais Caro do que a vida! Ah, ao menos amar
te-ci sempre'

1^ ’ 9
.

* 1 3
HíJfáciü.

15 * VurjEÍliü,
1 1 a

Tf.rtn-ciü.
11 6

Horãcio.
Jls

ld.
JTH

Cauilü.
ai»

jd _
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Projetara Lrt-jltãir aqui seu ^Piscurso sobre 3

Servidão Voluntária"; mas esse escrito foi

postcrionnente publicado. G& que o publica-

ram, indivíduos que procuram perturbar no^a
siluaçiü política aUiáL e modificá-la, sem
iabtr re a melhorarão, fizerammo de má fc+

iíUêrCâlatftkS-o entre ouLros escritos de autoria

alheia c concebidos dentro de um mau espírito,

razão pela qual dcsisli de meu interno. Não
querendo entretanto que sobre u memória do
^iitor pese a upittião desfavorável dc qnem não
0 viu de perto nas suas opinwks e ações, advir-

to qüc este ensaio. que foi Compo-sEo na sua

juventude e lâo-su mente a titulo dc exercido,

venrila um tema frequentemente trai ado nos
livros. Não ponho cm dúvida que La Boéüe
pensasse n que escrevia, pois cra demasiado
consciencioso para mentir, mesmo em se diver-

tindo. L 5ci também que se pudesse encolher

teria preferido nascer cm Veneza a nascer cm

Ssrtàç; e com razão. Mas obedecer e aibrtie-

Lcr sc às leis sob a* quais vivia era um princi-

pio que_ para ele, primava entre os demais.

Nunca houve melhor eidadão: nixiQuèm tk^c

jüu mais u iírutíiLiibdaiic dc seu país, nem Rn
uiuis injrralgo das perturbações c das idéias

novas que ocorreram em seu tempo. Muito
mais m: devotara a extingui- las do que ü fornecer

argumqptcs que lhes favorecessem a propaga-

ção. Seu espírito era moldado sobra o modelo
de séculos diferente^ dos nosso s-

Lm troca dessa obra apresentarei outra,

mais livie e Eeve^ çtaboradíi nessa mfcsroa fase

de sua vida1 **.

a - n Os ííiiicro^ i,ÍC la Uoétie. que MOntaignc jiprc

senlü noeíipfllub seguinte, podem ser lidos em algu

mas edições dos "l-Hsaios". Não os ieproduat a edi-

ção de É.a Plêiade. (N. du T.J

Capitulo XXIX

Ivstc capítulo comporia os vinte c nove sorte

tos dc Lei Buéiíe. que Momaignc dedica a Mnic
de Grammfini, Condessa dt òuichfi, Nào figu-

ra salvo u dudicutóriu, de nenhum interesse

iím os sonetos na edição dc La Plêiade,

organizada c anotada por I liibaudct, í dc cujo
texto, por ser o mais McL nos vimos valendo
ncs.itt indução. Deixamos, portanto, igujiE

mertte, de meluído.

,'V, do T<

Capitulo XXX
Da moderação

Como se tivéssemos infeccioso 0 lato, ocor-

re -nos corromper em as nianu suando, as coisas
que, em si, são belas c boas, A viriude pode
[ornar-se vício se iu> seu exercício nos dedica
nioíii com demasiada avides c v Lo Lenda. F.

com as palavras os que diaem não haver
excesso na virtude porque não ha virtude onde
liã enceno: lFNão c sabto o àãbiüj nem juslu o
justo, se seu amor ã virtude é êxágeradpJ 2

1

."

I raLa-sc dc uma SuLtkza filosófica. Bodc-se

dedicar imoderado amor à virtude e ser exces-

sivo cm uma causa justa. Preeoíiiza 0 apòsto-

331 Horácio.

lo. a esse respeito, um equilíbrio razoável:

‘‘Nâri sejais mais oomparrados do quu o neccs-
sárioí ponde jjL^unui sobriedade no bom
comporlumçmi.j" 33 ^ Vi um dtiS ^rftndcs deste

mundo prejudicar a religião por se eru regar u

práticas religiosas incompatíveis COm n sua

condição social. Aprecio os caracteres mode
rudus e prudentes: ulirapu^uf a medida, ainda
que no sentido do bem, á coisaquí me espMi.íat

se nãü mu incümoda, e a que nio sei corno

chamar- Mais est^mba do que justa se me afi-

gura a conduta da màe de Pausáfii&s que foi a

7:l% São Paulo.
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primeira a denunciá-b e a contribuir com a
primeira pedra para a morto do lllho^ 5 ^

; nem
Latnpodco aprovo a aliludc do ditador PoaLtj-

rniu mandando malar o ÍUhp t|iie, no cnlu

riaâmo da mocidade, saíra das fi Feir;^ para
alatar q tnímígo* COm felicidade uliã:-;. Nao me
sin.lo propenso n-ern a oconselkar nem a imbuí
taõ barbara virtude, c tio cara, FaJbg o
archeiro que ultrapassa o alvo da mesma
maneira que aquele que o não alcança. Minha
vista sc perturba mí dc rcpccilc enfrenta uma
Eu/; violenta* q enlão vejo Lao pouco como na
escuridão.

Caiklcs diz, em Flaiâo. gire d ílfospfía leva-
da ao estremo ü prejudicial e acivn selha que
não nos deditfncmíjs a ela aiêm dos 1 noites de
sua ulil idade. Pruiicuda com mEnlcraçâo c
ugrijdávç] c cômoda; mas se ultrapassa lais.

Icniites, da acaba tomando o Itonicm inso-
ciável c Vidâdü, desdenhoso da rdtELÍãu e das
leis que noa governam, mímico tfa boa conver
suçõh, dos prazeres- permitido^ incapaz de
cKcrcer funções publicar,, de prestai sncorro a
d^uern c a si próprio, bnrn para ser impune
me tile e-ibutclcado. C alicies icm re?ão: levada
:io exagero, n fílosolia escravi t.ti nossn frrm

natural s* medianic suiile^ns impor Lu

nns, no.'; desvia do belo caoriíiho que u naíu
nos traça.

A amizade que dedicamos às nossas mu lhe
res e legítima. Mac deixü entretanto a teologia
de freâ la c de rcutringi-ta* Creio ter lido outro-
rã cm Santo ToctiíÍn um trecho em que, entre
nutram niaqi alegadas contra u casamento de
parentes próximos havia esta; a possibilidade
de ser Ji amizade» por urna mulher nessas
condições, imoderada, Porque se u afeiçào
ínieira, perfeiu e natural do marido pela mu
ibür Lt acre^enta nrnda a do purefiLesço* ê de
se i-ercser que a xobrccar&Et arraste t> homem
para n\èm do ra/návc].

As ciências que regem os costumes, como a

teologia e a filosofia, tudo controlam- Não há
alo privado e secreto que náo conheçam e que
c.scupe á mo, jurisdição. Errada oü que LÉto

censuram tal ingerência, poíu nisso se asseme-
lham ás mulheres que se entregam n Iodas as.

fantastas mas .se envergonham de se mostrar
ao médiçu. Que os maridos sç ainda exis
tem demasiado propensos â-s, relações conju
kuls -- saibam que esses prazeres Não reprova-
da quando não hã moderação e que asitim

também podem pecar por Ibunubíddade e
deíregramçnií} tíil qual nos CLiaüi tíe relações

3 ? 1 A mãe de- Paur-ànins depoájlaru yrn tijolo diarl:

i« do templo de Msncrvs nmttf tr refugi ira u híi .-^u

tllbo. Os JsLocdcTTHinjosH apíovandolfvç o julgamento
sÈEisbólcüu, crpeeram JTmros &n iJimo do refúgio e

assim fonçaj \nii u prisêpruciru a morrer de fonte.

iEe^inmas. As carie tas vergonhosa a que a

paixão pode irtípcifr no ardor dos primeiros
traia sortes, cm sfi I ralando dc nossas mulhe-
res, :sao não apenas indecentes mas ainda
prejudiciais. Que não seja, ao menos, poi
no.sso intermédio qye aprendam despudor.
Para as nossas lietesiidadcs nao precisam ser

mais sabidas do que são. Quanto a mim* nunca,

agi sen ao de maneira mais simples e natural.

O casamento é uma ligação consagrada pda
religião c o respeito; eis por 'que o prazer que
dde auferimos deve scr um prazer recatado,
sério, ale certo ponio austero; deve ser um alo
de volúpia partidilarmente discreto c con^cten
cioso, üendo n seu objetivo cssenmal ^ procria-

ção, há quem duvide de sua legitimidade üe

não tivçrmos 3 esperança de um fruto, como
nú caso de estar a mulher grávida -mi ser dema-
siado idosa. ‘I'rata-se então dc um hotoicídio.

scpndo PlriLati.

Em ecrlns povos, em puriícular entre os
muçu]munos

1
c abominável lei relações Ac

xuai.^ com uma mulher grávida F- há quem
reprove ijiLml mente qunlquer aproximação
com u mulher naí, época?; de sub-t regrar- ^cnó
biu *omcnte dava satisfação n<? marido m
vtsui üa eoticcpção- Ddxava-o ciei ^guido
divertir com outras duram e a gravidez c só
o aceitova nova meei te depois do parto. Eis um
bdü exemplo dc ea^ítmento.

É provável que PIãtao icnha colhido cm
alt-ium píjclíi esfaimado de pruv.eres n seguinte
historia; JúpjieF. dc uma feita- andava cm toJ

CStado de Cxdtoção que, íspernr que KLifH

mulher akunç&jíc o leito, a possuiu no chão
mesmo* c còih u violência do pray.cr e«|ueceu
«fc yrsuulcs c importantei rdsplufões que aca-
bara dc tomar em iun corte dc nenrdo
cüjti os outros deuses: e vãJigbríava w do fato
di/endo que n sen^açlo de eniüo fora ião gran
dc q li unto tivera díiVÍr^inü li|

escondidos do^pais.

Os reis da Pérsia ndmiuom que sua* mu lhe
res lhes fizessem companhia nos fesltn^ mas
quandti p vinho começava a esquentar os espí
ritos c que nao podiam mais comer-sç, munda-
wam-naa de vuku a sçuü aparta mentol a fim dc
que não comparti] bassein do.q apcriiu.s [irode-
radoíK d deicnrunavom que fossem substituídas,
por corte sãs, àç quais níkr deviam o meamo
respeito,

^ãu são decentes pura iodas as pessoas os
mesmos prazeres. Epaminondaí m:mdara en-
carcerar um jovem debochado; pedin-lhe Peló-

Pidas que o .fitasse. Epaminondas recuam u;
cedeu entretanto ã K^liciia^uo da jovem aman-
te do rapas., dizendo que tal SaiLsfação se üuva
a uma amjga e n|i5 a um capitão. Síifoclcs^

quando pretor juniamente com Pcricle.^ disse
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no ver passar um belo rapaz: Oh \ que lindo

jovem J ÃO que- Periules atalhou: urrui Likl

CJtClam dÇãn sma permitida .i LjLiidqucr üDíl

mcno,s. a um pretor, pois o magistrado deve ser

casro e não sh nas ações como no 1» ol bares,

O Imperador Élio Vero respondeu ã sua

mulher, que se queixava dc que ek a abando-

nasse para ter .-daçoes alhures: que o raz_íij

porque erj consciencioso* porquanto o casa-

mento ê ato digno c honroso e não de lasciva

eoriCupi-secttüia. Nossa história eclesiástica

conservou c honrou a memôrin.tl-aquclit muElier

que repudiou 0 marido não querendo prestar

u suas caricias insolentes e desreprada^.

Tm hurtia k não há prazeu j>nr m:«is legítimo.

que 1 1 iis * seja censurável cm hêus ejeeH&ps. A
bem dize: n homem c um petue animal. Tem
apenas um prazer, um único cujo gozo pleno C

puro a natureza lhe concede, c sua razão reco-

menda que não abuse dele, Não se acha bas

tánte mi:;efávcL é prccis*.? ainda que peln meio

çírilíPj: o csíudo numcnle "Viià. JndüCíUi:

''êKforçatlUbntis nb> mçsptm por agravada

mEStruk de nu iütajcaud içãe>
T

1

* *

.

A sabedoria humana tola mente *>c empenha
cjíi rçsiringír- o número c 0 sabor dos

prazeres, ao pasüo que lsC mostra judiciosa

mente engenhosa em dissimular ou embelezar

tis mules da existência. atentiiirnlo lhes osefci

tos. Se estivesse cm mãrn aí \ houvera s^üido

cuminho m&is natural. ÍMo ê, Ycrdndcim h cô-

modo e perfeito**
ft*e líilvez. iívcjuíc conseguido

eonteta, embora nossos médicos, tanto os do

cf.pi rko como os do corpo, c como que de

comum acordo, sò considcrtm Cít|wes dt

curar ou mtbgeir nossas caíWmldadcs ITncu-i c

morais, os tormentos L ü dor. o ctfbrço penoso,

Para tatuo, invcníar&m-ivc as vigjli&s, os jejuns,

oh cHídos. o& exílios longínquos t voluntários*

a pfiücUi perpétua, vergax t tUiirüs afliçAc*.

ma?: féuís de que rouJieiTi trííles

mo ri i ["reações e nào como ocorreu com um ml

Uulio, o qual, exilado em J-csbos* aí leVãva

uma vida airosa. Souberm em Reuna que o

que lhe haviam impü:.w como castigo tf tran*

Farm ara em pmer. Vollaram atrás. então c u

chamaram para junto da mulher c da famíliú,

com ordem de não sc deslocar, regulando

assim n Píituriíza dti castigo pdos seus elbitos.

Cm verdade, oâo seria cs jejum regime salutar

para quem com ele se sentisse mais alegre c

saudãvch ou u pujxc para quem u preferisse u

carne. Da mesma forma. m outra terapeulita

~*'J * PrU-pfcrciü.
' * 4 Nu texto: si j’Gussc cté elief dí pari" — Sc

Tossí chefe de seita que Thibatbdet interpreta

çijinLj “sc Mvçsst' 3uti>ruíade para". . .
[N, Ju l',J

4 £ 11 "Sãincte" — símo. períieÊtn. (N, dn T,)

são as drogas sem efeito para quem as toma

com pta/.er pü::. O Í1m firu.-ur e 0 ^üplíei-0 de

tomá-las ajuda a cura- O rulhart» perderia gua

ericjcncla cm quem o aceitasse dc bom grado:

para que opere é preciso que o remedío meei te

p estomaga e a regra que determina que cada

coisa seja curada pela coiíva contrária falha

aqui; o mal é que cura a maJ,

Esta impressão tem alguma Tdaçãa cóm
essa ouLra mui antiga, de conciliar o cèu c a

natureza mediaiite sacriíTcias hUüiânas, e que
tiveram urtiversnlmeme todas ãf- rcíigidcü.

Ainda em epíic^s rnai^ ou menos itieentcs

Amurai, pnr ticasiãn da tomadi tio istmo de

Corirtio, irrurlou seiscentos jovens gregos ã

alma dc sCti pai, a fim de que o sangue redi-

mí.sse os pecados do defunto.

Neswis regiões ul timamente descoberta s.

aindn piaras e virgens cámpif&liv ameotr ás

nossas é cosiijme sejam os ídolos embebidos

de sangue hum imo. 0 que por vez ocorre em
iTitio n horríveis rEsquífiÚs dc erueldnde. As ví-

limas SBO qudmftdas vivas t retiradas i\zi

fpgüeira semi assadas, para que lhes. arrau

quem o coração c as entranhas. Alhures esfo-

lam-nas vivas c eemi a pele &ngidjhknta
t-cvçsiçm ij utras pe^fiOus. ou as mnscaram, e

isssirn procedem mesmo quando- m viMm.is suo

do sexo feminino. Lsto dá azo pt>r vtz.es a
exemplos notáveis dc firmeza dc Animo c de

rcstrluçao. F.KJitü infbtíz&S. vdhos, mulheres e

crianças, destinados no sacrificio, vão elís prõ

prioH esmolar oferendas para a cerimônia e sc

apre^cmam an massacre dançando c contando

junto com os. espectadores.

Os embaixadores do rei do México, que-

rendo d:tr s Corlez uma alta idéia do poder de

seu senhor, apôs afirmar que linha irimp vsií-

salos* cada qmd com um exército dc cem mil

gucrrojros, e que ek residia na cidade m:us

bela é fane do mundo, acrescentaram que lhe

cumpria sacrificar ao?, deusc!- ciaqüuni^ mil

botfiçn> anuàímcriu,1

.

í‘ dh^cram uiitdn que se

mantinha em estado dc guerra contra alguns

grandes povos vizinhos, não sonicmc % fim de

exerdtnr juventude do império mas ainda

para siuprir ei>m prisiontiroí a cerimônia. Com
esse mesmo Coritrz aeiuiucecu cm oería aldeia

sucrificarcm cm iua honra einqücnLa liomcns.,

E mais um faro: alguns des-ses povos, vencidos

por l

I

u
,
enviaram lhe unta delegação a Um de

reconhecer sua autoridade e obter sua amiza-

de, t: oh mensageiro* ofereceram Jhr prc^nic*

de tres espécies, dizendo: ''Senhor, eis cjnco

escravos, Se és um deus uíuvo. que alimente

dc came c simgtie, come-os; mas* aindu te

amaremos. Se cs um deun complflcentc, aqui

e^Lão incenso c pluma.?;, St ê* um homem,

toma esies passaros c estes fruios.”
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Capitulo XXXI

Dos canibais

_
Quariílu i} Rei Pirro cntnm na Itália, c verp

j|^ ( - u a lürinação dc combate i!l> exército
romanc}, disse;" Náo sei que espécie d e bárba,

s-ão estes (poís os gríftús asrint chamaram
o todas a& nações estrangeiras), rrta> u lurma
ç»ü ^ embate, que Oís vejo realizar. n*d* Lem
dti bárbaro A mesma cozsn rli

-

^ Lam oh gregos
do exército que a seu país Flamínio conduziu.
L Filipe asíim falmi IgLiaJ mente. ao perceber
do alto de urn outeiro a bda ordenação dp
acampamento daquele que. sob Public SuJpí
ciü GaJba, acabava dc enirar em seu reino
Ésso mostra a <|tic ponlti devemos desconfiar
dn opuisao.piibJiça. Nwiüa ran5o* c, n ja o q LSi;

dizem, duve irtfiurr em oosse julgamento.
Ourante muito tempo tive a meu lado um

homem que permanecera de? ou do*e anos
nessa parte do Novo Mundo dcsecberlo neste
sèeulo. rto lugar em que tomou pé ViJIcgaigman
e a que deu a rnmic de "França Antártica".
EsJ?ín dCsecbcria de um imenso paíi* parece de
L-.mrkle alcance c presta-se a sérias rtflexões,
Tantos personagens eminentes Hr emanaram
aceres desüe descobri rncnm que nao saberei
dií.cr sc o fu luro nos reserva outros de igual
icnportáncia. Seja como for. receio que lenlia-
ouíg o.s olhos maiores do que a barriga, nrnis
curiosidade do que meios de jçào. Tudo abrn
çamob mas não apertamos .senão vçnro a5 T

,

FljrtUO ÈnofiLi';i'iuJs BAItin ah^Ulundu iur uu
Vkkj dos Sacerdotes dc Saís, no Egito, que
antes do ddúvio cu i sim em frente de íiibrnllar
Uitta grande ilha chamada Atlàmida. mais
extensa do que a África e a Assa reunidas tt

que os reis desita região rvàa possuíam apeous a
ilha mas ejtcrcjam igualnientc ma autoridade
íao longe, em terra firme, que ocupavam a
África até o Egito e a Europa aié j Toscaíla.
Que haviam empreendido ir até a Ásia e subju
gar as naçòe-s do Mediterrâneo até o golfo for
oi ado pdo mar Negro; que para Limiti liavtam
atravessado a Espanha, n Gália, a Itália e che
£*dfl ã Grécia onde os aisiicn^ sustaram a
arremetida; que algum tempo depois sobre-

viera o dilúvio que os albgara juiitamenle com
os atenienses e sua ilha.

S3 J Quem tudo abai Ui Jiatíti aperta, ÍN. doT.J

È muito provável que nesse cataclismo hor
rivei ay águas tenham provocado modificações
inimagináveis em todos os países habitados da
Ltrra. Assim é que se atribui ã açào das á^uas
do- mar a separaçào da Sicília com a tiáliaj

"Dizem que essas regiões., outrora um s6 conti-
nente.. foram ^iokntamente separadas pela
força das águas"335

; ç a da ilha dc Chipre
eom a íiria ú a da dc Ncgropomo com a terra
Firme da Efcúcigu Em compensação, alhures o
mar teria juntado i erras separadas, por es(rei

tos que foram atcrmdos pt>r limo c areia; "ujn
pantannP hã muito estéril, c que percorriam a
remo, admuTUa hojç as cidadet: vrztnhãs t
conhçcc o ia rado fecundo do Eavrador"539 .

Não há muitos indícios entratâjun de qut
^ja íl Âilontkía ü Novo MtiíidnJ que qcabainoit
dç descobrir, pois quase tocava a Espanha c

seira ü lei lo incrível da inundação fé !n irans-
punado ii diütãntía. cm que se encontra, dc
mais dc mil c duaenEas léguas. Adem ai . os
navegadores modernos já verificaram não jr:t

t:ir se dc uma ilha. mus de um cominetsie eon-
tiguo ás índias Orientuis, por um tudo. e por
omo às terras dos pólo*; c se destes se ;icha
separada c pt.ir tão pequeno estreito quv não :^c

rfeve tampouco coxiAiderá b uma ilh^.

t'rcio que nçorrtfam nçssas grandes massas
movimentos semelhantes aos que sc constatam
em nos$ai regimes, naturais uns, tictdentaií c
violentos outros, Q Unindo ob^rvn h ação e*er-
cid a pelo rio Dorcfonha, no decurso de minhíi
existência, abaixo de casa, na margem direi cm;
quando vejo quanto m vinte anos conquiütou
de terias, c o que solapou dc alicerces das
conítrnçoçs erguidas ã margttn. Concluo
que não re trflUi de um fato normal. Su, com
ül^çiLh, assim lÍvcí^c sido sempre, ou que isso
devevse continuar, a conílguraçào do mundo
au[ibíir.ia por mtidur, Mas esses rnovímenios
nao são constantes: ura ai águas se ejipandcjti
por um lado. ora por ouiro; e ora param
faltj aqui das cheias súbitas cujas tausa.s
conhecemos, Na região de Médoc, junto ao
mar. ícm meu irmào, Sr. de Arzac," uma dc

3Í * Virrilio.

hcuiiíio.
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üuas ferras enterradas sob as areias que o ruar

lhe vai jogando em cima- 0s lelhadui de algu-

mas habitações st vècn: ainda c essa proprie

dade c suas cuEturas transformaram-se on bem
magras pastagens. Di*em os habu nni^s qu^ de
uns ccrnpos para ck uvunça o ma: tãn rapida-

mente qm? já perderam quatro léguas de Laras,

lissas areias iüo seus arauios; como uma espé-

cie dc dunas movediças precedem- no dr cerca

dí meia ç CótiquiStam insensível mente a

região.

OuífO LcsLejiiiinhQ du antiguidade que se

quer aplicar a descobrimento, w cncon
traria um Aristóteles, se for dc sua ^uiuiin ü
obra ijuimíadn “Maravilhas RsTraordinârias'".

Ne! a btí conta que alguns cartagineses, tendo-

*íc aventurado pelo Atlântico afora, além do
estreito de Gibraltar, teriam acabado, após
uma longa tiaYegaçáu t por descobrir uma
grande ilha ferriL coberta dc bosques. regada
por grande* c profundos rto^. e itjuílh aFustntjn;

d th letra firme, que atraídos, cl cs c outro m

mais tardo. pcUt qualidade c feri ií idade do solo,

para ali k-riam írnnsporiado nuas mulfieruti c

filhos, nela sc fixando. Oc ta] artiplnude sc

revcsíirrj essa migração que rs autoridades de
Cariogo teria tn proibido cxpRtssamcnfc r soh
pfiim de morte qüC cmigfíiahein quni-Htucr

ouirus. E leriam expulso da ilha orí que ali ju

roaidiaim. com receio de quií se multiplicassem
a ponto de suplaniar e arruinar o domínio dn
titmipèle, EsTu rtnrratívri de Aristóteles, tal

qual a dç SÓlofi. rtuo dtVc referir sç às nessas
novas terras,

O homem que finhft a meu uçrviçu, e que:

voltava do hfíiví.1 Mundo, cru o gro^

sciro de nspíriui. o que dü mais valor ;t seu

ttMcrnunlm, As pessoas dotadas dc finura

observam melhor t com. mais cuidado as coi

*a?a mas comentam o que vécm c, n fim dc
Yüksrítfttr :Kia ínicrpretaifào e pet MianJii-, niiu

podem ddxur dc alterar um pouco a verdade.

Nunca rebitam pura c simplesmente o que
viram, c para dar crédito ã sua maneira de
apreciar, deformam c ampliam os fatoâ. A
inríirrnação objctivii nós a lemos diu; pessoa*,

mu? tu escrupulosas ou muito íisrnplet,, qut não
tenham imagmaçau para inventar c justificar

suas invenções e igualmente que não” sejam
sectárias. Assim era o meu informante, o qual.

íitleniuis, nm iprttteni marinheiros e comer
ci antes que conhecera na viagem, n que me
induz a acreditar em suas informações sçm mc
preocupar dem estado com a opinião do*
cosmógrafos, fora preciso eneajurur topógra
Fo.s*

5a qut; noi raiassem cm parUculpr cJlií

350
ExplOfiUdOTtS-

lugares por onde andaram. Mas, porque levam
sobre nõs u vantagem de ter visto a Palestina,

reivindicam o privilégio de contar o que se
passa no re^to do mundo. Gostaria que cada
quyL escrevesse o q ué sabecwm u Eírapaifcar os
limiLcs de seus conhacimertlos; c isso não sõ na
matèriu cm apreço mas ern todas as matérias.
Hà quem tenha algum cnfiheçjmemó especial

ou experiência do curso dc um riucho. sem
saber de. resto liiais do que qualquer um, e nn
entanto para valorizar sua pitada dc erudição
atira-se à tarefa dc escrever um tratado acerca
da conftguraçao do mundo. Hste defeitn muito
Comum acarreta graves inconvenientes.

Mas. yu

L

iando ao assiunv- J| ãr> vejo nada de
bárbaro ou selvagem i\u quu djicrn diqtiidcs- ,

piivos' c. na vcfítnde. cada qunl considera bár-

baro o que nâii sc pratica em terra. E ê

natural, porque só podemos julgar da verdade
e da raj.ào- <íé ser d^i eoisás pelo exemplo c

pda idéia dós usos e costumes do pais em que
vivemos. Neste a religião c .sempre a melhor, n

adminisLruçào exeu lente, c tudo ó mais perfei

to.. À cíípu gente chamamos scLvdgcns tíJirio

denominamós selvagens oü ÜTttbsquí a nniii-

reíii produz sem intervenção do homem. No
cntjimo ãíís outros, àqueles que alteramos pnr
praccisos Ji! cultura c dujo de.senv£>!vÍTncrdó

naiurjil modlficainos, c que deveríamos aplicar

o epíteeu. As quat idades e propriedades dos
primeiros sãn vivos. auiéniicuq
úteis c naturais; não fuzemois senão abastar
dú la,s nox ouirtís u ftm dc melhor w adaptar a

gosui corrompido. fntr-Èiamo, cm cerias

ÉspceLcíi dc Ehtlos des- as regrões. adiamos um
sabor c uma deli nudeza kciti par c que os iorun
dignos dc riYfilfcur asm os nossos, NÜO há
ra/âo paru que b arte sobrepuje cm suas obras
a nature&â. flossa grande e podíroM mãe,
Sobrecarregamos dc ial modo íi beieza c riqué
íft dç *CLM. prudukn euni n:-. invcnySç?,,

4fuç a abttfutiuü comptcUiinencc, Matk onde
permaneceu intata ç sc mostra como ú rcal-

mente, c!a rídiculari^ nossos vão^ c frivnlos

cmprecrdímíotoi:
+h
a hera cresça ainda mdhor

sem cuiílad-tis; o medrunltcírti nunca se apre
-senLa tão bdo como nos antros snlitinos e o
canto dos pâssory-s c assim ião suave porque

nuiuroT
1
'

1' 3 ^ Nem apelando para iodas as nos
sus forças e os no&íós lakntos seriamos capu-
zes dc reproduzir o ninho do pássaro mais
iasigntficarue, com sua contextura e sua bclc-

za, nem de ó tornar adequado ao uso a que se

destina; 4? não saheriu rrlOa iüttí py ucíj LCCCT ü

wia de uma mirrada aranha. Todas coisas,
dl^se Plaino, produzem-nas a natureza ou o

331 Propêreio.
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ricasQj ota 4 arte, A& m&i.í betas c grande * são
I ruces das duas primeiras cau.sa:*; aí mcnore* e

rnaaa imperfeitas, da última.

ÊSSE^povt.K’. não mc parecem, pois, merecer
c» quaiificaiivu de selvagens MnmtntC por não
terem íísdo senão mu lí o pouco modificados
pela ingerência do espírito humano c naohaví
rtm quase nada perdido de sua simpEEcjdàdC
primitiva. As leis da natureza. não idnda
pervertidas pela iniisçãü dos nofc*u f,_ regem
nos até agora e mantiveram se ião puras que
la mento por vertia não a.s tenha o noíso mundo
eanlioiido antes, quando havia homens Capa
7.cs de aprecia-las. Lamento que Lícurgíi e Pí a

íào não íc afiam ouvido faiar delas, pois rou de
opinião que rp que vemos praticarem esses
povoN, não somente ultrapaífta a.s magníficas
descrições que nos deu a poesia da idade dc
^ufo. c tudo o que imaginou comu suscetível
de realizar ú felicidade perfeita sobre a terra,
mas também .m concepções c aspirações da
filosofia. Ninguém concebeu jitmais urna sim
plicidade natural ctevada a tal grau. iu-m nir
çuêm jamais acreditou pudoísc .1 sociedade
subsistir com tão pmioos artíFTcíos. Ê um prj.í* t

diria cu a Plaçao, onde rtão há comércio dc
qualquer natureza, nem ] itera Lura, nem mnte
méUua^ onde não üc comlteLe Jteqtier dc nome
um magistrado; onde rtão eXhte hicritrquÈa
políiiea. nem dcmntitfieidadc. nem ricos c

pobres. Contratos, sucessão, purUHias ai sào
desconhecidos; em ma 1 cri a dc trabalho s/t

sabem da ociosidade; o respeito aus pirem ús c
0 mejHiart quu dedicam n todos l o vcsiuãriu, a

afiriculitira* o trabalho dos mctai> a í s*. Egrm
rsirn; rs fio usam vinho nem trigo: us própria*
palavras que exprimem u mentira, n traição, a
dissimulação, a avareza* el inveja, a calúnia* o
pdfdão, sfj u^peional mente sç ouvem Quan
to u Republica que imaginava lhe pnrcceríu
limpe ile rartianhn perfeição! “São homens qgç
aaom dsifj mâoH don deu^cs"'

*

J1."Como efisns,

foram afc primeiras leis da n&iunaa"1 *

A regíãb cm que esses povoai habitam é de
resio muito agradável. clima à temperado a
püEito dc segundo minhas testemunhas, rara.

mente se encontrar um enfermo Afirmaram
mesma nunca serem visto algum epiléptico5 ^ 4

,

rcmeloso, desdentado ou curvado peln idade.
A região estende-se à beira-mar e c limitada do
Sado da terra por platõ* c altas mon Lanhas, n

cerca dc cem léguas, 0 que representa a
profundiclsitk de seus territórios, Têm pcise *
carne em abundância, e dc excelente qoaíida-

J3í S«n:«.
ia>

VjfgjÍKJ.

J ' + Ne texto “autun Lremblartc", 0 £|uc suamos
referir ^ á epilepsia, {s. de T , i

dc, contentando -se com 05 grdhar para 05
comer, O primeiro indivíduo que viram a c^vo
\o irispirou-lhcs ta! pn'ror que emboía já hou
vcsseni caiado corn ele de outras feita-M s rnat^
ram a fiechndas e sõ então 0 reconheceram,
ííuas residências ccnsLituern-.se de barracões
com capacidade para duzemaí a trcientas pes
soas, e são edificadas Mtn tronco*, e galhos” fi

dc grandes árvores enfiados no su-lo e se
Apoiando uns nos outros na cumeada à stme
lliança de certo* tclciros nossos cujoi tetos
descem alé t> cliãi- íechandt* lados. Possuem
madeiras tão Juras que eom elas fabricam
espad:tN c espeto* para grelhar os alimentos.
Êeu,. kiwis, formados de eordinhíis dc algodão.
suspendem-se ao teto, como tio* nos.wi*. navio*..
Cada qual tetn 0 ^eu. dormindo mutliierc:-

*çparad;H'- dos marido*. LcVanlam-secom 0 sol
c logo merenduriL nãn fazeudu outra reFcjção
^lurante 0 resto do dia. IVão bebem ao se
dimen tarem,, agindo nc*se ponto, segundo SuE
da*, cnmo outro* povo^ í'orn tias rcfciçõ&Si.
iTcbem qu.uito d quando querem. Sua ticbida
entrai '-.e dc certa raiz.;, leni a uor dc no.sMfs eis
rctcN ü s^j a tomam morna, tíon serva se apenas
dois ou três dia*, copt um gom aJgo picante,
em espuma, f dÍRenívu e laxai n a paru o-s que
nTm cnio acoatumatks* c muüõ agradável para
quem se bnbituíi^u da. tm fuga: dc pào.
Oóment uma suh.stáncía branca panscidn çom.o
coentro to 1 ido, bjcpcrimcntei,. è d<Xc c nlgi>

Pailwn o dJa u duiçar; 0$ jpvcfís yrin

à de animíits grandes contra m, quoj.s

emprégnm 0 íirco unicamente. Enquanto ísüo,

uptiei parte da.s mulhorcs diverte -50 com prs^ja-
ra? a bebida, o que constitui 'íuíl principal
ocupação.

Todas; as tnanha^ antes que iniciem u refei-

ção. um ano i fio pcrco-rre 0 barracão, que tem
hom ccm pnftnx dc com pri manto, c prega ao*
ocupantes sum cessar as mesmas coisa*: valen-
tia diíinre do inimigo e ami/ad^ a suas mulhc
res. B nuntrjL esquieem. no faier caiu última
rcconi 43fidação r de 3lic^ tctnbrar que sáo das
que fabricam a bcbtda e j ounservafn morna.
Podem ver se em muitos lugares* em particular
em minha casa. esses leitos, cordas, espada-;,
pulseiras dc madeira que lhes prisiegçm o pulso
no combate, e longo* caniços 1'urado:; dc um
lado que tocam para ritmar suas danças. Cor
iam 05 pelos todos e sç escanhoam melhor do
que nós, u^amin apenas navalhas de madeim
nu pedra, Acrediiani na imortalidade da alma,
Ak que mereceram aprovação dos deuse* alü
iam se no céu dij lado do finscuntc; ai amaldi-
çoadas do Indo do pocrue.

J 3 1 O tevtO di?
ri

êcorics
11

'- mas íieve tmu** se, pcií
descríçàc, dt truncas. ÍN. Ju T,)
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Tem não sei que «Jpos de s-accrdcx-es o li pro
feias que aparecem raram enie e moram nny
montanhas- Quando surgem, ha grandes festas

c reaJiza-se uma assembléia solene a que se
apresentam todas as aldeias. Cada uin& d*&
habitaçoe* a. quç me referí forma. uma al-

deia''' " v distam uma da ouífa cerca dc uma
lê^un de França. O profeta faia-lhes em públi-

co, exortando -os à virtude, c ao de ver. Suã
morai resume-sc cm dois pontos: valentia na
guerra e afeição por ^uas mulheres. Prediz
também o fu t uru c o quç devem esperar de seqy
empreendimentos, incitando h perta nu a

desaconselhando. Mas imporia que diga certo,,

pois do Contrário, se o pegam, c condenado
como Jnlso profeiu e esquarí ciado, Por ikSU
não ,\e revejamak quem urna vez errnu, Adivi
nlt;ir é dom de Deus, engafiar ê unia impnsiura
merecedora dc ca s ligo, Hmre n.s citas, pnr
exemplo. quando et-s adkcriho^ sc enganavam
cm suas provisões Jôgâ^am no*, pôs e mãOs
tilgemado.y, dentro dc um carro dc boi cl i cio dc
gravetos a que deiLavam Fogo. Os que tem a
seu cargo dirigir os fatos comctidoH à uagad-
datk" hum anu. são desculpáveis se rctorfciciti
u lodo* 05 meios ít seu aJenncc, Mas não
devtm wt pum dos os outros. peja sua ittipimu
rã, os que rio* iludem uprescnLando-.se como
tlonos dc uma faculdade extraordinária e íbra
do mmo oonhecimemo?

E-rf.c:i povos guerreiam os que sc cncqpratn
uldin daí montanha*. na terra firme, l-etzcm nu
intcirtàmetile rtüS* lendo como armas Eipetins

arcos l sun* evadas dc madeira, puuim
Kudits como as nossa* krtç,n. F á admirável a
rusoluçéo eojn que rigem nesses eumbuies. quç
sempre Lermlnam cu eu dusào de sangue t mor
ici, poih ignoram a fuga e th medo. Como iro
lê i i, traz oads quaJ a ca beça <jo inimigo trues
díuio, ei qual pendürum á entruda de suas
residèncLu. Qisuiuu no* prisioneiros guar
dam nos durnrUc algum tempo, tratando us
bem u fornecendo lhes tudo dc que precisa

m

ãi.e r> dia cm que res&lvem acabar com efeí.

Aquele n quem pertence o prisioneiro convoca
Lodo% o* sem; amigo*. No momento propício*
iiontrru ll um do.s braços da vitima urna corda
cuia mu tr a extremidade cie segura nas mno^ o
mesmo fazendo com o outro braço que Hum
çnlregue a seu mdlior nmjgo, dc modo a man-
!i,-r o conde nadei afagado de ui^iins pa^os u

iueupaz dc reação, Isihí fçLiOj, ambos u moem
de bordoadas às vkias du assj.stencía, assan
do o em seguida. COitlcmJo-o e preguiçando os
anngos U-J sentes com pedaços da vitima. Não
o fazem entretanfq paru kc nUmcn tarem, como
o fa/iam os ancígos ciiui, mas sim em simd dc

J 3 a Taba
,

í-mitti dúvida- (N do T.t

vingança, e u prova eaiã em que, tendo visto os
portugueses, aliados dc ycus inimigos, empre
garerti pívra com cies, quando os. aprisionava []i.

uuiro gênero de morte, que consistia em euter-
rã-Eofj ate a cintura, crivando dc rleclias a parte
fora da Lcrra e enfürcando os dtposs, imagina-
ram que essa gume da mesma origem daqueles
seus vizinhos quu haviam espulhado o conheci
mento de íamos vícios, que essa penle. muito
superior a eles no mal. não devia íer escolhido
sem razão um tid processo de vfnuança, o qual
por isso adotaram, porque o acreditavam mais
cruc”. e .-íbandonuram seu sisl^mu LradiciosmiJ.

N 5 <j n-.c parece cx^^ivo julgar bárbaj
,

os
inis ato* de crueldade, ma^ que u faio dc uon-
dennr taiit defeitos nãti nos leve á cepueíra
acerca dos nossos. Rsíimo que é usíiís bárbaro
Comer um homem vi%ro do que o comer depois
de morto; c e pior esquartejar um homem entfc
suplícios c lurmcntos e o queermar aos poucos,
otí entregá-lo a cães c poreoSr :i pfCltXtt) dç
devoção e fé. corrui não somente o lemos rtms
vimos ocorrer cnirç vi^inlLin^ nossos- etinlcrrá
neos: ç cs.sü em verdade c bem maj,> grayc do
quu assar c comer um hf.imem previameuic
exteuiado.

Crispo e_ Ztiíião, diêfcs du escola cs^ka.
admiiiam não haver ma! em tirar partido de
nossos cadáveres sç necessário, rsem mesmo
em nos alimentarmos deles como o fizrmm
rtossfis uníepaisadi^s que. ci^srdLfidüs por
César em Alísia, resoíverrnn. ,i fim ele prus,vt;

fiuir rciistíndo, matar a feme comendo os
vdhiv.. mulheres c tí^dos os que não fossem
úteis ao combate; “dizem quv os w soões
prnlonparam lj vida va lindo sc dc semelhar
ulimentos^^C b os médicos mk teinvm
empregá-los cm toda espéck de usos imemüx c
esterno* çm benetkio de nofóa ^uúde- Mas nao
ie ouviu jamais ninguém que livesse o julga
mento moral pervertido para dçüculpnr n
iraiç&Q. a deslealdade, a tirania, n crueldade,
ueva-n-. defeboi hübitunii, Podemos portanto
qualificar esses povos como bárbaros em
dando apenas ouvido*, á mttbgcncin, m«s
nunca se os compararmos a nós mesmos, que
os excedemos em todn sorte de barbar idudc,s.

Fa/um a gucrrti de um mudo nobre e genç
i om:i c çla è nekü dc^aJpávd e bela na medida
em que pode ser desculpável e bela essa d*>cn.-

ça da bitmanadade, pois não tem entre eles
nuíra. causa senão n da inveju â;i virludeja, r

Nãf> cmram em eonfljto a fim dc conqumr
uovus territórios, porquanto gozam ainda dc
uma uberdade natural que sem trahaShqs nem
ladjgai lhes fornece tudo de que neccssítâfll c

JuvcnAÍ.
1

'' B No c a.-^j . a virt luJc d a v aknE i n.

.
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cm íllE abundância que nào teriam motivo para
tíe&cjar ampliar suas terras. Tém ademais a

felicidade de limitar seu.s desejos ao qtre exige
a satisfarão de suas necessidades nsturais.

Litdt? o que as excede Lhes parecendo supérfluo.
Trai am sc muLuametiic por Ermàos quando sãu
da mesma idade, e aos mais jovens cl iamam
filhos; e pais aos velhos. inílistm Lamente.

Quando morrem estes, pnssam os seus herts

aos herdeiros n atura i'-L as heranças não sãu
divididas, eoitservando iodos os píírLieipantes

a posse do Iímíq. sem outro titulo que o que
lhes dá a natureza ao criá-los. Sc os povos vfr.í.

nhos descem das montanhas para os aiacar e

sáo vdorioíos, í> benefício de nu a vitória con
sÍNtc unicamente na glória que auferem deia e

na vaniagem de se Jerem mostrado superiores
em valentia í coragem, pois não saber i:im que
láztr dos hens dos vencidos. Voltam pare suas
(erras onde nada lhes falta c onde podem gozar
ü Eclic id;td c de sabttT CuliLuirljr :-.u iicnm sua cu rs

dição. Sc ião vcuddos, seus inimigos proca
dem de igual tmtnêiríL Aos prisioneiros nrlo se
exige senão que se confessem vcncidoí, Mas
nün se encontra üm sis em um Báculo, que não
prefíi-n .t mente a assumir um o nciuidc. ou a
proferir uma palavra suscetíveis de desmen-
tirem uma coragem que timbram em ostentar
acima de tudo, NI& se ve nenhum que não pre

fira sir matado e comido a pudir mcrcc. Dão
lhes inkÊra líbéfdxdc, a Hm de que ;i vida thes
istjj] mucs cafíL. e não cessam de em rc Lê tos

acerca da morto que os uspera bitvufncnte, das
lorojrjiv que experimentarão., dos preparativos
para o suplício, de jjclu. membros decepadoi e
do festim que farão com des. Tudo isso nu
imuiLü dc lbfi& arrancar alguma palavra dc
queÍK:i ou fraque/a* ou de os levjir ã fiign, com
o que mostram ré los apavorado e i ri impado dc
Sua firmeza de miimn. Nfi>í*n 7 çm verdade...^

ntsio consiste a v 1

1

ú >*
j :i : "A viLòria verdade ítn

ê 4
,
que .CUQiLruilKt 0 inUTUJlií a confessar se

vencido" 3 ^.
Os húngaros que slo muiiu belicosos, não

prosseguiam na guerra senão ate que o inimigo
>:e rendesse; logo que se çcmfe-fíiav^ vencido,
dei xu vam- no ir sem u molestar, nem çjdgjr res-

fiaie. Apcnns queriam que promeUfòi: nln
mais pegar em armas contra eles, Quando v$n
ccmos nossos inimigos, devemo-lo antes a van-
lugeru; ocaH:icin-fl.(í e n-ão m nosso mérito cxclu&j-
VCp - Ter braços c pernas sólidos ç apanágio do
carregador e não da vinude: independe de nós,
l: c coisa ioda física, tor bem saúde, E 6 goípe
de sorte abalar o inimigo ou conseguir com
que tenha o sol nos olho* e zc. ofusque. £ á
tão-someme prova de UubiJídadç ç treina, que

Oáudio.

pode oferecer t^ual mente um covarde ou um
pJebeu, s^iber manejar o florete. O valor dc um
homem, ç a estima que mts inspira, medftm-se
pito seu carâier í força de vontEitíe- À vai cn Lia

não decorre do vigor Eisieu ç sim da firmeEH dc
animo c da coragem; não consiste oü superiu
r idade dc nossa montaria c dc no5.gas armas,
mas nu nossa. Quem sucumbe w;m que niise

coragem K abatii- “quem, sc cai. combate dc
jjucJho 3 40

;
quem, apesar dut, ameaças dc

moiLC não perde sua aUivez; quequ agonizafite.

permanece impassível e com o olhar desaila
ainda o infitiijpo, nào é por nón abscidn e sim
pelo. defino. Morre mas sem ser vencido. Os

vuleiíltN .>Ão poí vciCS C?a ieIíjís infelizes, o
que fax com que haja derrota^ maii gloriosas
do que as vitórias. As quatro brithafiLes víló-

Ttn\ de lamina, Piakia- MícaEe c Sicília, \ih

nuiis bdas que ltlB.Lemu nhn u t> sol. serão ntuis

jiltiriosiíi do quií a quu Conquistou o Rei Lcórti

dns íia? E criTlòpilu>? Quem jamais preparou y

vitória com mars cuidado da glória c nlais
ítrdcciTç desejo úc vencer, do quç Iscbolus suu
derrota? Quem preparou n suu salvação mun
cngenliosa c cstranhuncnte dtk qu^ dc n r,ua

pereto'/ Fora encarregado de defender uma p&%
SEificm dp FdojuirLÉ;^ contra os árcades.
•Cumprectidcndo que oí; nao poderia rechaçar,

um virtude da icpogrufiã locül u du inferiori

d Stic numârica de #uas forças; certo dc que
tudo o que se üpusetuc ao inimigo seria

dCÈtfuídO; juÉgíindo por outro lado indigno úc
íüa própria coragem e de vua gratidezn dc

ulma, i.ii3i(() quanto de um iàCtíttemónJo, rahar
no ilevssr, cmrc duas rffòJüçÀfi« extremas esuo
Eheu uma que as conciliü^^: dispenwni cts mais
jovens e vigorosos da tropa, a fim de 4^ oon-
fervar pnra ti defesa do pafy, e. cüíti quç
memxs falia deviam fazer, rcüolvcu defender a

passagem entregue a aua guarda, cobrando
com a morte dos defensores o muts caro po&si
vd a vitória do Inimigo. Foj o que ucuntecuu:
lüm eereodoç dc todos os lado» pelos árcade
Ucholns eo^wuí sucumbiram e foram levados
ao Tlo de espada ápi^s verdadeira çornifkíny.,

Que troféu assinalado aos vtnçadores mo fora

anteu devido & vencidos dessa Ofdcttl ? A vçr-

dadeira víló ri lí ríbrdc na manei ra por que com
batemos c não no resuEtado Final. E -oon-

siütc a honra cm vencer mn.s cm Combater.

Voltemos à noíisa hiscória. Com tudo f^sn

que Lhes fazem, nào coitsiguem nem de longe
que os prisioneiro* t-edfimi ao contrário,

durame os úah uu tres mescü quç permanecem
presoí, afetam alegria e incLtam seus senhores
a se apreswcm em RÍbmttá-los ás provações
com que os ameaçam, Dcsailam-nos 1 05 inju-

2 1 Sèneca.
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riam, censurando lhes a covardia e lhes recor-

dando os combates quê perderam em outra 1

;

ocasiocs. Tenho em meu poder o cardo de um
desses prisioneiro^ Eit o que drz: "Que se

aproximem todos com coragem c sc juntem
para cüíeié-Iq; em tn fazendo comerão seus pais
e stuH avós que já serviram dc alimento a ele
próprio e deíts seu finrpu sc constituiu. Estes
músculos, esta carne, esíus dj^-lhc&j, são
vossas pobres luutos, Não reconheceis a tübtf

íànciíi dos membros de vossos antepassados
que no entanto ainda se encontram em mim?
Saboreai-os aten tumente, semi reis o gosto de
vossa pnòpria came." Havyrã algo bárbaro
nesta composição? Os que lhe:; descrevem os
suplícios e os representam no momento em quq
saci esbordoados, píniam-nos cuspindo no
rosto dos que os trucidam cm meio a Lactas-
F. com efeito, alè exalarem o último suspiro,
nao purnni dc desaftar os jfiimigos lanto pelas
atitudes Como pelos propósitos. Por certo, em
relação a nós são rçaímciitc selvagens, pois
CfUrc suas maneiras c a& nossas hà Uo grande
diferença que ou o são ou o somos nós.

Qs homens têm virias mulheres, cm lamo
maior número quanto mais famosos c va lentes.

Particularidade que não carece dc beleza, nes-
sc* lares o ciúme, que entre nós impele nmsas
cspKj^s , impedir que busquemos a amizade c

as bons graça* dc outras mulheres, entre clc.5

as induz a arranjarem outras para seus man
dos. A honra deste primando entre todas as de
mais considerações, põem dm indn n cuidado
cm ter o maior número pogsjvd dc companheí
ras, pois esse número comprova a coragem do
esposo. Entre nós falariam dc milagre. Não se

trata disso c sim da virtude matrimonial eleva-

da oo máximo. Não nos mortrn a JííbJstu

SitríL
3 *

’ e as mulheres dc Jaaj h Lia c Raquel,
pondo suas serventes 4 disposição dc seus

mnridoí? Não auxiliou Lívia, contra seu inie

resse, a satisfação doa desejos de Augusto? E
Estratonicc* mulher de Dejtkam, não somem c

emprestou ao marido uma de suas mais belas
serventes, paru que a usasse como entendesse,
mas ainda edueçu üs filhos da concubina e o<t
ajudou a suceder ao pui, li não se imagine que
sc trate da observação servil de um oortume.
imposta peta autoridade dus costumes tradj
cionnis, c q«e w: aplique sem major discussão,
porquaniü são os seivagens demasiado crtúpi
dos pyj-Éi sc rebelarem, Eis alguns iraço.s que
demonstram o çonirãriu. Transcrevi aqui um
dc seus cantos guerreiros: pois Lenho também
uma canção dc ftmor: "Serpente, pára: pára,

aí1 ko tésLo: ^Lía., P-íiclM 45 Sarab, fcmrnç* <tr-

Jíücob”, rílai; hã confusão pOrtfuaMo Saru era mu
lher de Abraão, (N, do T.i

serpente, a fim de que minha Erma copie as
cores com que te enfestas; rt llm de que eu faça
um cotar para dar a minha amante; qoc tua bc
le?.a c íua elegância sejam sempre preferidas
tmtre as das demais Serpentes." É a primeira
estrofe e 0 estribilho da Caução: ora. eu conhe-
ço bastante a poesia para julgar que este pro
duto dc sua imaginação nada Lem dc bárbaro.
u/Uck me parece dc espirito anacreóniico. Aliás
u. linyua que falam não carccc dc doçura. Oh
sons são agradáveis e as de^nencias das pala-
vras aproximam -sc das gregas.

Trcs dentre cley (c como lastimo- que bc te-

nham deixado tentar peU novidade e trocado
íícu clima suave pelo nosso EX ignorando quan-
Lo lhes custará -dc tranquilidade e felicidade o
conhecimento de nosj^is costurracK corrompi
dos, e q uno rápida será a sua perda, que &upu-
nht) jà inedoda. estiveram ern Ruão quanelo ah
se encontrava Carlos IX. Entreteve -«c 0 rei
c?m cies, longamcnte: mostraram- lhes como
vivíamos qo cotidiano: ofereceram-lhes gran
des festas; cnsinjiram-thes comq era uma cida
dc grande. Algicém lhes havendo pergumade
mais tarde o que prensavam da cidade .c o que
cia Elies tinha revelado, citaram três coisas*
Esqueci a terceira, c o lamento, ma* lembro
me das duas outras. Disser íuti anies de tudo
qur lhes parecia estranho ráu grande número
dc homens dc alta ertaluta ü barba na cara,
robustos c armado* c que sc achavam junto do
rei (provavelmente se reler iam aos suiçE>h da
guarda) sLtfcíta$$trfl cm obedecer n uma
criança c que fora mais miUtral sc escolhessem
um dçlís para o comando. Fm segundo lup.in-

observar rim que há entre nós gente hçm
alimentada, go/aodo aa comodidade í; da vidu.
enquíuiiü metades dc homens emagrecidos,
esfaimados, miseráveis mendigam as partas
dos outros (cm sua linguagem fricmfóricj a tais

ir fel iy.es chamam acham en-
iraordinãrio que essas metades de ík>fTíciis

suportem lanta ípjustiçn híri se revoltarem c
inceridjarcníi cüS casií dos demaísi

Conversei tonsamentfl com um deles, mas
meu intérprete compreendia t no mui t se mos-
trava taO embaraçado Com 14.11 pergifístas que.
graças A Büa estupidez, náu pude ^hlcr algo
ntüiii serio de meu interloeuior. Tende- lhe per
guntado d£ onde provi alia sua ascendência
sohre os setrs (era um chefe e nossos ntari

nhdros o tratavam como rd), re.sjMmdcu-nu'
que tinha o privilégio de naarehor á Frente dos
outros quando iam para a guerra. Â mltilia

pergunta: quantas homens 0 acompanhavam?
mostrou um terrena uomo para dizer; n que
cabia nuqudc espaço, cçrca dc cinco iaul

homens. Indaguei ainda ac nas épocas de paz
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de cün sicrvava alguma autoridade.e disse-me:
“Quando visito as aldeias que dependem de
mim. abrem-me caminhos no maio para que cu

pu-si^a passar sçm incómodo," Tudo isso é, cm
verdade., iníercssaiue, mas, que diabo, essa
gente nâo usa calças

!

Capítulo XXXII

De como c preciso prudência no julgar

os desígnios da Providência

No desconhecido situasse o verdadeiro
campo dc açào da impostura; já porque a pró-
pria extravagância a favorece c lhe dá crédito,

já porque, encapando à razão comum, nào
temos meios para a combater. Ei* por que. diz
^bíâü. ii mais fácil üer Ucrediiado quando se
tala dç coisas... da rnilurcxa divena d<? que de
cpLsa.s dc rmturc/.a humana; pois e ignorância
dos ouvintes abre bda carreira ao s"acííii mentos
in verificáveis. Uai rebulia nada encontrar mais
credulidade dó que o que menos se conhece; c
nâo haver quem fale com mais segurança do
que os que nos contam fábulas, os alquimistas,
os profetas, os astrólogos3 * £

, Os quirom antes*
Os médicos, u gente da mesma espécie, a que üu
jun turra dc bom grado, se ousasse, um punha
do de sujeito:; que se metem consLaJHememíc a
imcrpreiar t eoncrplui 3 * 1 os desígnios de
Deus, pretendendo penetrar as eauías dc tudo,
os segredos da vnmude divina c eis razões
insondáveis de mm obras, t apesar dos
desmentidos contínuos que lhes infligem os
acontecimentos, ç embora mí vejam jügadtí.s dc
um lado para outro* náo oessam de sc cru regar
£i sua mania1

4

\ de ptncur com o mesmo car-
vão o preto e o branco.
Enve certos índios, há urna prática díguu dc

elogias, Sç Ibcs ocorre algum malogre em
duelo ou eombute, pçdum pubiiCamcntc perdão
ao .sol. seu Deus. como &çi> houvessem ofendi
do, reconhecendo amm auferirem felicidade e

desgraça du divindade, juiz dc seus projetos c

ações. Ao crisLão basta-lhe crer que tudo ái

34,jl
"Jucticiflírc".

j
y üreoicü atb tempo tlt Mtm-

irtifítc COm -ti.se sig n iflcísdo
. {N . do Tó

3+3 Mujurtíenc cnaprc^ji exaumenuí a. patavra
“oonircollcr

11

, de que saiu
L

eontrõicr
l

\ a quaJ não é
ii)giçsã,sniq como muitos pensaitL Ver a propósito o
dicionário de Oxtórd, £N. Ju T )
3 11 Ngjcxío “sujvre son esteur. fví£.o se cnconiruu
tiXp2]taçio etarEi para a expressão. Godeíruv d£
para esíevf c sí^ntílcado de

‘ l

pcíxc
T1

migratório. ~
Seguir seu peixe, sura mania, “\on d^da", Miciiaur
interpreii: "prgikar o mesfflúiojjn". Thibaudci dís:

“seguir a haJa”. í'N. do T.)

mana dc Deus, acdtdí e agradecei conformado
ó bem e o mal que, cm sua infinita sabedoria,
hle ihe oferece sem que possamoa penetrar
Ibes OS nióVçjs. O que cu reprovo é que apelr
para os nossas succ-smjs fdb;^ como nteiu- dc
£ * a

!
«4 i4? í rçj igiâo . No isa I c

â^^cnU ctd Outros fl licere^ ^ nnn IhiT^TüP^^-
5ànu u ajuda dos acotiteEnacntoii Habktmr é
P°Vrt h wmelhanTes nrgumemo^ üos quais já c

por demais levada, apresenta um pcrjgo: sc
lima reviravolta sc opura no& favcires da sorte,

sc esta nos c contrária* a Fé pode abalas se, o
que ocorre ne^tç momento cm no.ssas guerras
rdigosas; os que levaram vantagem na batalha
dc Retchc-Abcllk Arfufrwdturnm com sou
exilo, como sfi decorresse de uma aquiescência
divina; pn^stcfior mente uxpltcartiru tíerr-ruas

de Montuontour c Jnnistc como um castigo, a
CXCmjpJü do que uru pai administra por vc/.c:,

noii lilbos. M.n bi o povo* a quem faín
rno-s, não no.se Imeirainente devotado, sem dtfi

CU Idade compreende que procuramos lirar

duplo benefício dc uma só coisiL, ijiiL
1 com a

mesma bisca .serpramoa calor c Frio. Mcllu?r
ífira cntretc lc acercu daqutlu que na rtriUdadc
constitui oi pniiupiosj fundameulajs da verdít

de.

Bcla fo l u batalha uaval que ulliníumentc
vencemos contra ós ttsrcos e s«ib o com ando de
f>. Jüáó du Áustria; ma^ Dcuj; permitiu que em
idênticas circurustáncias pírdésscmos. batalhai
nao menos importantes. Em suma. ê-nos difieil

pesar as coisas divinas, sem as diminuir, uni

Cameme COm a nossa balança. Quem quisesse
druj uma cone Eu são do faio que Àrio e o Papa
Leac. principais chefei da bçrcsia n que o pri-

mcmi deu o nome, lenham morrido em épocas
diferente.* maü em condições idênticas e par li

cu lares Cromados de dores e obrigados a afoan
donur a discussão paru irem a privada c aí

sucumbirem, rcpenljiiamcntc) c levasse o exa^
aéri3 a ver na cireuniiáncià 4c luj^ar maiíi uma
prova d a vingança divina, poderio citar ainda
em 4bono de sua tese a morte de Helíogâbalo



lambem ocorrida na reLretc, Mas como expli
Car por que Icve Irineu igual fim?

I>cus quer mostrar assim que os bons têm
OLilra coisa a esperai e 03 maus outra a temer,
que nào as gratas c desgraças deste niundu-,
L>das dispõe, segundo seu$ desígnios írnpeiíe
traveis, e nos lira desse modo os meios dc nos
vangloriarmos ou de ris explorarmos. Enga-
nam se cornudo os que se prevalecem disso
para justificar ait>s humanos: nao invocam
uioa sõ prova a favor que não se apresentem
írtiediBtamcnte duas contra- c Santo Agostinho

o demonstra vitoríosamdite a bcus coaíradi-
i-Qfetu E uma questãn que foge ao domínio da
razào. Somos obrigados a nos comentarmos
eojrr a luz que apetece ao sol comunicamos, c
quem tente fixá-la-, a fltn de absorver maior
quantidade em seu corpo, não se uspante se
corn sua temeridade presunçosa perder a vista:
11

Porquanto que homem pode ^aber ü conselho
dc Deus? Quem pode alcançar o querer do
Senhor?"1 4

â

lfl&
“Sabedoria", IX. ] 3.

Capítulo XXXI ri

Devemos fugir da volúpia ainda que nos custe a vida

Sempre vi convirem a$ escolas antigas um
que c chegada a hora dc morrer quando nos
C^he esperar da vida mais males dti que bens; u

conservá-la quando só nos causa tormentos c
nos pesa. -ú ir de encontro au quu a própria
natureza determina, como dizem csLas suíiscn
ça5 deoutrora:

Ou uma vjda [ranqilíla mu lima morte
feliz.;

è bdo morrer quando a v Ida c opróbrio :

nau viver é melhor do que vjv<»r destra-
çndo a 4 *.

Mas levar o desprezo u morle y ponto dc rctor
rcr a da a Hm dc evitai honrarias, riqueza,
grandezas e outras bens que $£& nossos olhos
constituem a fortuna, como se não nos ba*
Ijssc apelar para n razão a fim de os abundo
üíi,i\ nurjuri o viíTit ainda, quando me catu ciUre
as mios um trecho cm que SênsrerL aconselha
Ludíio, poderoso personagem da CorLe do
imperador, junto ao quai gozava dc grande
prcsiígto, a renunciar à vi+Ja dc prazeres e
luxos que kwíivji, a renunciar ,’i ambição e
Substituir a tato dcaordens uma existência soli
lAria* tranquila, dedicada ;t filosofia, LucTlio
objetou a%andn cenas dificuldade, ao que
Rêneca respondeu: ''Estima que ê preciso
renunciar a csac gtncra dc *idu uu ã pmipriii
vida. Embora ic aemisdhe o uscio maas suave,
que é o éc desfazeres l> quu lâo mal iimarra.ite
cm lugar de cortares ü nò, tá to aconselho sob

Crifi-pisiLi íJe* J-Teraetcís n begimdo Thibaudtt;
Ílíübcn, bc^uadíj Miehsui.

a coidiçào dc o mrlarejí .se não puderes desfia

7.é lo de outro modo. Não há homem, por mnEs
covarde, que não prefira cair uma ve* por
todas a vjver constante menu: suh a ameaça de
uma queda iimncnic.“ Teria achado acenado
um tal conselho tia hoca dos csiókos: sur
prtendeu-me que fosse t trado de Epjcuro. o
qual escrevç, a propósito, CO toas identica^ a

kinmcncu. Parece nic [çf observado cm certos
fulo* dc mm epoca essa mesma icíidência.
entbura 1'nUigíida pela moderação cristã.

Síimo I S j

I

ório. hispo de Potüers. inimigo
declarado da h cresta ariana, íJOubc, na Sírju,

que A Lnu , íí filha ürfka que deimu nu GúIíií
L-oiii a mije, çra pedidu em casamento por
grandes sen hores do pais, por ser hem educa
da. bd a, rica e jovem. Escreveu -lhe o sanio,
Coftlli v^hemo-s, que não atentasse para esses
pedidos, por vantajosos e desejáveis que 'llie

i>urtüei^m, porquanto em sua viagem lhe
iiaviu emjujufiido partido melhor c mais digno,
um mando poderoso t magnrficü que lhe faria

presente dc jójas e vestídus dc valor incaku^
lável. Na reíil idatle. aspirava a Icvá la a des
prcz.ar os prazerei mundanoi; para ^fuc se dedi-
c.f.ssf -s Deus- Pensando, de^sis. que a morte
da filha era ainda o meio mais rápido e ccrui
dc a tingir esse objetiva, não cc^tm de pedif a
n^íis, mediante pruces. c pionie,ssas, quç a
fi/L-s^e *iu unindo c a ehairPHSic a s.i h l> que
aconteceu. Pouco d«pois de sua voltai ela mor
reu, do que liruit dc singular alcgria.

Santo Hilário parece sohrcexceder aos ou
íroi parque apela antes de mais nnúii pMü A
mor(e n ü que os oultqs tá fazem coma último
recurso, e tamhém fH>rquc sl traia dc .sua filha
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única. Mas a história tem uma continuação
que não quero omitir, embora nàõ se prenda
precisamente a rrníu assunto. A mulher dc
Süiitu Hilário sabendo, de Lc. que a morte da
li lha fora premeditada c .solicitada, c quanto
mais feliz seria longe Jcsíu mundo, tomou -se

de tao ardente cftbcjo dc ir para o teu gozar 3.

eterna beatitude, que .suplicou ao marido a
mesma graça. E Deus:, acedendo às preces
comuns, chamou-a a si Jogo depois. F ussa
morte, acolhida com entusiafino, causou a
ambos excepcional! satisfação.

Capítulo XXXTV

Não raro a sorte na razão se apoia

A inconsiâncin da ^trtí í'az que sc aprcscnLt
míCe^saríanncnLü a nus sob çí.s mais diversos
aspectos.

Haverá algo mau, justo do que u seguímí
fato? O Duque de VaJêfltiflúitt resolvera enve
ílenar Adriano* Cardeal dc Corneie, cm cu.yü de
quem seu pai, o Papa Alexandre VE. ç de pró-
prio deviam et: nr. Mandou I3ie por isso com
antecedência uma garrafa dc vinho envwie
nado. recomendando ao despenseiro que a
lü&rdaAM- cuidfrdosarnente. 0 papa chegou
“tes de «eu fíího c pediu algo par;. beber. O
despenseiro, imaginando que lhe haviam espe-
cial mente recomendado o tal vinho porque era
putiouJarmcntc bom, serviu o no papa. Che
gando n duque naquele momento» c certo di:

qux nàa era a üua garrafa* bebeu lambem, O
pai Uive morte imediata l quamo ao iilho, ficou
çravtrnentt c d tirante muito tempo doeu te. Um
fim mais desgraçado Ibe estava reservado.
À sprtç parece por vezes brincar conosco.

Kmbom de partidos tvposlos, cmjuo aeujuece
entre vizinhos dc um e outro ladti da fronteira,
o Sr cn^trée, então por!a estandarte do St, dc
Vçndóme, c o Sr, de Liques» tenente do Duque
d Asoot» eram ambos pretendente^ j mio Pa
irrna, do Sr. de Founguc^Lle^- Venceu o Si. de
Liques No próprio dia do uasamcíuo, e o que
c pior T antes dc a possuíram- de idéia funu
SÊSla de romper umu liuiça em honra da juvum
esposa e Ibi dtielnr perro de St Oncr. O Sr.
d‘R.siree gnnhoq e Fc b prisionejm. L aguardou
que a jovem, “forçada n renunciar ao amor du
seu novo espumo aolcí que uk longas nojles dc
um ou dois inverno íí saeiassem a avidez de seu
desci)" 14 \ lhe requeresse cm pessaa a liber
d ade do marido. ao que. de aquiesceu. pois u
nobreza de França nada recusa às urntiuras.
E parece por vezes que a sorlç aja lambem

a4? C atuiu.

com arte. Conslantino. ftflio dc Helena, funda
0 Império de Constantinopla. o qual séculos
depois termina outro Constanlirto filho dc
oiilra Helena. Dc outras feitas ela sc compraz-
am cscedcr húkko$ mil agre?,. Assim c. dizem,
que o Rei Clóvjs, que assediava Angoulcmc,
viu cítiretn as lorl ificaçòcíí da ctdtide por dctlo
dc divina, proteção. Com ei lambárn fiouchet
que o Rei Roberto, que Khtuvü certa eidade T

dela ^e afastou pum ir a Orleàcs- tom ar parte
nas rcsiiv idades dc Santo Agnan. A certo
moiTtcniu da missa, ruíram os baluartes dn ci-

dade assediada. sem terem sido nbjctò dc rtç

nlkirn a^altn. Naü güvffas da regi nu milafiesa,
idemico prodígio se veri ficou, porém contra
imA: sitiando por m>ssa conta a cidade de
Aronsu mandou o Capitão Rensc adoçarem
uma mina sob um grande Ircchndâs mu ralhas,
li qtial sc urgueu da terra subtcameme mas tor
nou a cair no mcftmo lugar, verüCdmcnLC, dc
íiiíido que os titlados oontirtuaram tão proicgi
dí^ quanto aulcs.

Por vezes o sorte cura. Jason de Pheres» Mm
um abscc^rtJ nu jícilu, ftira desenganado pelof.

mcdiepí, Resolvido a Hbcrtar sc da dor, ainda
que lhe ousLíiríse a vida, p%m ^ dc corpo ç
.ihiia nu combnic, Traspasíado pur um golpe
de lançu. teve o nhsoéíifíí) va/iidu e sarou,

Nâo sc mostrou da. wim o pirtiur Frutógc
nes H rnrjt.s LaÈemosíido que elc na mesma urte?
Proiógencs pintura, e muítfi bem. um câo
l:xuus 1(> c agonizante, c mtduva muito contente
com su£i obra* salvo quanto à cípuma e ã bahií
que n;io eunseguia represcntíi.r L-Um perfeição,

Despeitado^ lomou dc uma esponja impreg-
nada dai diversas cores c lançou a contra a
tela no intuito de a destruir, A .sorte ião bem
orientou o golpe que a esponja deu na goela do
eào e fe? o que o artista fluo pudera fíHiCT-

VcrtKj 3a [tão raro reLifiuar c corrigir os nos-
sos projeto k IsaiKJ. rairtlia da Inglaterra» vol-



íavy. a seu reino. vindadaZetãndia, e conduzjy

sinn exército em socorro do filho contra o man
do. Eslava perdida se entrasse no por Lo comei
preLencLia. porquanto seus inimigos aa n tspera-
wam. Quis a sorte. contra a sua vontade, jogã
la etn Outro pomo da costa onde desembarcou
cm segurança. F rsâo estava vom a verdade
squde personagem do antiguidade que, que-
rendo jagsür uma pedra em um cachorro, atin-
gira a sogra c a matara? E diria: "A sorte é

mais sabia do que nós” 3 * *.

Hícetas subornara dois soldados a fim de
que assassinassem Timo leão durante sua ey(a-
da cm A tirana, na 5 ter] ia. Combinaram os
conjurados que agiriam durante um sacrifício
L|Ue a vitima devia oferecer. Misturados ã mul-
tidão. faziam-íc reciprocamente ütnaís de que
o momento era pfopEdo, quando alguém
assentou um goípc dc ctípudEi no cabeço dc um
deJcs. maiando-o e fugindo a seguir. Acrcdi
Laudo se descoberto e perdido-» o segundo cor-
reu ao aitar pedindo mercê e prometendo íudlo
revelar. E enquanto cofllava a verdade, ck qirç
SUfS* o agressor, arrastado, peto povo que o
prctcndiu linchar* ate aos pês dc Timoleàn c
outros personagens import antes. Aí pede etc
perdão c narra tomo com ra^ãr> rrialara li

* *" MMAÚdtà.

assassjnn de Seu pai. Comprovando Hc a?rn
testemunhas, por ueasu presentes, que diitia a
verdade, qye sey progenitor fora real mente
assassinado na cidade dos leo ri tinos por aquele
de quem agora se vingava, tevç, oomo rccom
pena? por ecr salvo assim ao se vingar aquele a
quem os siciliajujs. chamavam ^ Pai do Povo",
de?, minas áticas

3 4 9
. Nan uh rapasse qualquer

previsão humana um tal goípe de sorte?

Tcrminarej com um fato que tios mostra a
sorte revelando particular favor, hondade e
devoção sem iguais. Inácio e seu filho, proscri-
tos dc Ro-rnn petos iriiin viros, ie solveram

matar se mutua mente, a fim dc escapar à

crueldade dos tiranos. De espada em mãos
precipKam se um contra o outro e a sorlc diri-
gc Lao bem os golpes que etu* se ferem murtal-
itivncc. Maí como homenagem a ião bela ami
zade permite eía que tenham ainda força dc
retirar os ferros dos ferimentos... caindo ensan-
guentados nos braços um do outro. E assim
morrem tào esírcítamentc abraçados, que os
carrascos lhes cortam as cabeças deixando os
corpos nobre m^nnc ligados ç iiícttiosíirncrilc

aspirando pelos seus ferimentos o sangue c as
últimas irmEiifcstaçòes vilats dc cada um.

Min?, mncdíi ísrega.

Capítulo XXXV
Uma lacuna de nossa administração

Meu falecido pai. Itontcm de Juízo Sadio*
formado unicamente pela Cxptriência c fendên
cia natural, disse me dc uma ftila que pensarA
outror;i em f**cr com que nas cidade hou
veswí um ]ugür onde o cidadão necessitado dc
alguma coisa pudesse levar seu pedido .1 um
funcionário. o qual o registraria mais ou
menoíi da seguinie maneira: “Fulrmo procura
vender pérolas Sicrano deseja companhia
pixvA ir a Paris; Beltrano precisa de um
lacaio; — X, quer colocação; pede um operá-
rio; etc.

11

Parece-me que esse modo de intbr
mação seria de grande comodidade para o pú
hlico, pois a indn instante aà necessidades que
exigem satijfação e cm sc ignorando nao se

acertam.

Considero cxtjtmameme vergonhosa p&r;t
nosso século que do Es homens dç grunde saber,
Lilio Gregário Grruldi, na Uália, t Sebastião

Chftstcülon, rtji Álcmonlm, tenham morrido de
lome. Penso que pelo menos umas mi! pessoas
os houveram socorrido ou oferecido condfçÒCs
vamaJOÃELs üe trabalho «c Uvtssem tido notícia
dc sua miséria, Q mundo nao esta assim tão
Corrompido que não. se encontre ninguém
euptiz de dispor com sius.sfdção tic ^ou pairj-
mtinio (enquanto a smie Ihg pcrmilcj Et ftm de
CLilovüf aojJaJgejla 0.cct5fiid;tdc personagens
cxçcpcÉpníu.s, que se distinguiram por qualquer
motivo c que a infêtlcidâdc tevem não ramIs
mais lamentáveis AÊluações. E os poriam ena
catado que, a menoi de serem Insensatos, os
contentaria,

Na direção econômica da casa, tinha meu
pai um hãbico tjuc louvo assai mas que não
SOube imitar. Alem do registro das u-ansaçoes
coiidiiinqs, em que íc inscrevem aa pcqutrlíis
contas, os pagamentos qoe não passam pelo
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Labei ião, registra e$*c que mantinha em dia

nosio homem de negócios, meti pai exigia de
seu fíCrttãriü- que anatasse em nm diário todas
as informações de alguma utilidade para a his-

tória da família, o que c muito curioso de se

ver quando o Lempo eumeçu a apagar a Icnt

branca dos fatos, q o que no* pode Lirar dc cer-

tas dificuldades, pois por esse diário sabemos
quando se iniciou ou terminou tal tarefa, quem

nos veto visitar, com qiuuiLas pessoas em seu

séquito, quanto durou a sua estada: e labémos
quando viajamos, quais a* nossas ausências,

os comentos c falecitnesuoiu na buas ç más
notícias, as modificações verificadas entre noh
sos pn liei pais servidores, etc. Acho conve-

^iatUeJembrar esse uso antigo que nos permite
révtver o pasmado, l- con sidero -me um tolo por
nàü o ter sqguido.

Capítulo XXXVI
Do hábito dc se vestir

Qualquer que seja o assunto que deseje ven

tilar, choeo-mç cum a barreira di>s costumes
aceitos e que nus governam. Nesta estação
fria. punlto-me a meditar acerca do hábito que
faz ct>m que esses povos recém descobertos
:undcm nus, c pergunto a mim mc&mu se o
raiem poi causa da temperatura elevada
(eomo o dizem, no que respeita aos mdios c
nus mouros) ou porque o ri pinai menu; assim
andaram <>& homens. EsUmdo cudo o que existe

sob os üêú* yuhíTietído ás mcS-maS leis, como
áu u llihba. admitem ai pessoas sensatas que
naü questões detsíi urdem, par:i distinguir ms

kús naturais das psir nós inventado*, é preciso
que nus reportemos i* regras gerai:, que pre^í

dem no trabalho da n ature*a neste mundo c
que nm sofrem ulicrução. Ora, ludu, àexccçáo
do Jiutncm, se acha n aturai mente provido do
que 6 necessário ü própria copsciy^ção: não é

PCftauUJ admissivd que somemenós tenhamos
-.ido criado 2 cm condüifõcs ctki ntjsefávcJsi c
defeituosas que nãü passamos prescindir dc
MLicorro estranho, tu* por que eonsiderro que,
assim como sis plantai, us árvores, os animais
e tudo o qoe vive foram natural metue providos
de meios para ^ defenderem coei ira a$ injúrias

do d ima.
l

VaxSo por que todos PU seres se co-
brem de couro, de peto, de carapaças* calus]

Jades ou casca
" 1 r,r

\ assim nos ocorreu iguaJ

mente, ^4 a s assim coma há quem nae u [u,i

artificial que enfraquece a luz do dia, e-níVaque

temos a eficiéncEa dos meios naturais que nos.

protegem suhstimindo-oa por ú.uiros artificiais,

f: fácil dc se compreender que é o costume
que nos faz pazcccr natural o que nüo o é, pois,

entre os povos que niki usam roupa, alguns
habitam em ctimas semelhantes ao nosso e ou-

a
Luconcj.

íros bem mais rudes. INÒs mesmos trazemos
sempre dcscohcrias as partes mais sensíveis de

nosso corpo: oEho*. bota, nariz c orelhas,

enquanto nossos camponeses - lai qual nos
sos antepassados — ainda andam de peito c

vcnire descobertos. Se tivéssemos nascido com
.talas c calças, sem dúvida teria a naEurcza do
tadü de pele mais espera a* partes de nosso
corpo expostas ta intempéries das estações,

como orc dedos c a planta do pí, Pói qtie i n*o

nos há dc pufecer inverossímil
1

? É.ííilfc minha
maneira dc vestir t a de um camponês de mi
nhus Lcnmt^há muior difçrçnça do que cnlre a

do eampitnta e a dc quem so tem n pele por

vtiFpiimcMii. QynnlJMi pcí^íü^, particulariiicmc

na Turquia, nao andam intcíramentc nuas p«r
ijEtipIcTi devoção?
Nâo sei quem perguntavi n um mendiguem

pleno invento vertido de uma earni^ e que
no *n tanto íé iiiobiravgi ídçgrc como sic, cijii

vusse envolvido cm peles até as orelhas, corno
podia andar de bom humor ^endo a.sstm tàt>

miserável, ao que lhe respondeu o mendigo:

-Tendes « msio descoberto, senhor, pois eu
dOÉ pés k cabeça sou iniisiro earft." Cfintam os
italianos, creio cu, que o bolto do rei de Fio
rença a quem seu senhor perguntava como. (ào

rnaJ vestido, suponava um frtti que, \i dc rei,

incomodava e muitti, respondeu:
u
Fazei como

eu, curregai convosco iodas íií vossas roupas e

não sentireis mzís frio do que cUr
' 1 O Rei Masi-

nissa até a mais avançada velhice não pòde
acostumar-se a cobrir a cabeça c assim andava
no frio. na borrasca e na chuva. O mesmo
dizem do Imperador Severo. Heródoto ndata
que. P exam inundo com outros os monos após
as batalha* das egípcios contra 05 persas, veri-

l

3

'Lu u Ltrem squdes O crãtlio SCrll dúvida nsuito

mais duro, o que explicu. g- fato de os persas



usarem toucas e turbantes, enquanto os egip-
cioi desde criança raspam & cabeça e jamais a
cobrem. O Rei Agesiíau. até o momento em
que sc viu abaladu pela.s enferm idades, usjiva 3
me iitj a roupa tanto no inverno oumo no verão.
César

r diz Suetoflío, marchava k freme de seus
exércitos quase sempre a pê e de cabaça desco-
bria. chovesse ou Fizesse sol. O mesmo dize™
de Aníbal: “enfraitandoí a chuva c o desaba-
ittenLo dos cülík

1>3 r' 1
. U es

! veneziancu que esteve
rnuiio tempo no remo de Fcgu, de onde acaba
de voltar, conta que nessa região homens e
mulheres cobrem rs corpo itwJo menos os pcs>
que ném dcscalçus mfamo a cavalo. PJaLàn
aconselha cortio mu tio saudável não cobrir pás
ntm cabeça senão com aquilo que lhes deu a
natureza. O iidaJgü que os poloneses escothc-
rajn como rei, cm substituição àquele que Ibcs
havíamos darfo. é seguramente um dos majores
príncipes de no^su século; nunca mou Juvas.
No inverno, e qualquer que seja o tempo, sai

com u boné que costuma por dentro de casa.
iVão suporto andar desabotoado, com roupa:;
folgadas; os camponeses da minha vjziiiíiãnça

^ sentiriam entrevados em se abotoando.
Varro acrediu que 3 obrigação de rios dusto-
brirrno^ na presença dos d cu sei ou de um
magistrado Foi criada mais em vista da nun.sa
satide. a fim de que nos fortaktêsKerrios conira
a-, intempéries, do que cm ninai de respetuj.

Coitnj Já Iamos de frio* e um Franca gostam
de cores variegadas no vestuário (não no que
iTir áh respeito, porquanto sò me visio de
bf.uhüü_e de preto, como o fazíü muu pai),

variando o meu assumo, direi que 0 Capitão
üu Be El ay relata ter experimentado em suam
gem ao Lu num burgo um Frio ião imenso que 0
Vinho destinado aos saldados Se Cortava com
mOíehadínhas e machado^ c cru servido u peso
i iropa que o Levava cm cestas. Aliás, Qvidio
^irma que “0 vinho gelado conserva Forma
du recipiente que o continha; não o bebom li-

J 11 Sílio liíilíco.

quido e o distribuem cm pedaços’
1

- As geada &
são tào fí j rtc 5 ã entrada do PaJus VFãmdes 3 - S

T

que no mesmo locai cm que batera a pé 0 ini-

Tnigo, o lugar tenente de Miirjdates ganhou, no
verão seguinte. unta batalha naval contra os
mestno-K adversários- Oi romanos acharam -se

Cm estudo de grande inferioridade por ocasião
do combate de PEacéncía contra os canaginc-
&e.s t porque iLcianun geEados até 0 cangue e
cojn os membros retesados pelo friu. Ao passu
que Aníbal tivera 0 cuidado de acender gnsn
des fogueiras ao longo de yuns linhal, para que
jcus soldados pudessem aquecer -se: e a scu.s
üivcrwí corpos de exercito mandara distribuir
azeite, a fim de que esfregassem pernas c bra-
ços. tomando-05 não somente mais cJãstjeos
mns ainda prutegendo üs poros da pde anitra
0 vento glacial que então soprava.
A retirada dos gregos da Babilônia cm

demanda da pátria ficou Famosa pelos sofri-
mentos c ohstãeuloa que tiveram de vencer.
Foram, «nine outras dcsvtniuras, assatlados
nu* montanhas de Armênia por Force tempes-
cude de neve, a qual os fez perder niLUnenLanea-
rneníe 0 Caminho, impedindo -os di reconhe
ccrem região. Constrangidas a permanecer
no lugar, tu passaram um dia c uma noite sem
comer nem beber: e houve alguns que. embora
perlciuimentc çonsctefitós, Èbram tomados pcEo
Jno. C para sempre paralisados, Alexandre
conheceu uni país onde enterravam no inferno
a.\ árvores frutíferas para proicgé bs da geada;
podemos, aliás* observar por vestem a mesma
Loisa cm nossa icrra.

Voltemos ao vestiário. O imperador do Mé-
xico mudava de roupa quatro vezes por dia c
nimcii punha duas vcaes a meu ma. As que des-
pia serviam parjL susa libem] idades; dava-a^ dt
Pr*“«. r*eompen&ÉL Assiâm também
,M,a Í<ím vasos, v.% trapos c o« uiensílbs de
su;t eozinhi. ptiJs deste modo não podivn «cr
vir duas vezes.

3 * J MertícAzov.

Capitulo XXXVii

Catão, o Jovem

Nuo cometo esse erro ião comum de julgar
o-s cuirüi por mini. Acredito de burn gradí? que
o que está nus outros possa divergir essencial-
mente daquilo que está em mim. Não obrigo

lungiiám a agjr como ajo e concebo mil c uma
maneiras dííârçjitcü de viver: e. conirariamente
ao que qsdksi em gerai, espantam me bem
menpi djicrtaiças entre n6s do que as semt-
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Ihnnçaa, Não imponho a outrem nem meu
modo Í3e vida nem meu? prindpííK; encaro o
tal qual é. sem estabelecer comparações, O
fato de nâo ser continente não me impede de
admirar t aprovar os Fcuillani^ ' tos capu-
chinhos que o sãu; pela imaginação ponho- me
muito bem em üua pele e os estimo e honro
tanso mais quanio divergem de mim. Aspifo
parncularmLimç 3 que julguem cada qual como
é. sem estabelecer paraEeiofc com modelos tira-

das do Comum. Minha fraque? a não aftera

absoíutamente Ú apreço em que deva ter quem
possui força c vigor. “Há pessoas que só jicon-

icihajn aquâloque imaginam poder imitar
'

1
" 1 r? *

Embora tne arraste ao nível do solo, não deixo
de perceber nâs nuvens* por mais alto que se

elevem, certas almas que se distinguem pdo
heroísmo. Ja ê muito para mim ter o julga
menta

j usto, ainda que não o at,ump unhem itn-

nhu^ açòes, e manter au menos assim incurrup-
iivd essa q uni idade. Já é muito ler boa
vontade, mesmo quando ns pernas fruquejam

Nosso seçulo. pelo menos no meio ém que
vivemos, é tão viciado que não somente não
pratica a virtude como ainda não a concebe
seque r

.

plt se ia que já não pam cia de jargão
acadêmico; " Pensa ir> que a virtude ú ap.çii.as
uma palavra, c eni um bosque sagrado nãu
veem -^não madeira para queimar" 1 "A
vlruidc que deveriam rc* peita; ainda que não
passam entender

MJ *
*, A virtude tomou âe um

petlduricafho hom para se pendurar no gabúic-
te, uma palavra wlta na porta da língua, um
simples enfeite, como um brinco.

Mão se vçrifkiun mu rs inoii dc virtude. Os
H^c assumem esse aspecto não lhe lem a eisèn
clü. São o tucro, a etôríu, o fcabíto o o medo
que n<v. levam a praticados, Os nto&dc jusiiç a.

coragem ou bondade que emanam de nds
padein ser considerados pelou outros conto
provocadas pela virtude, nã-u é a viriuüc

que no fos inspira. Têm outro objetivo, provem
de outras causas e a. virtude só admite a que se

fa* por da c paru da.
Apôs a grande batalha de Ptalcía, vencida

pckis gregos sob as ordens dt- Pausánias eon-
071 m persas comandados por Mardônio*
tendo os vencedores que determinar,, secando o
costume, a quçm competiu a glória do exitú*

atribuiram na aos espartano; pdo valor oxecp
citmal que haviam demonstrado durante u
combate. Quando estes, excelentes juízes em
matéria de virtude, tiveram de decidir n qual
deles em particular cabia n lium-a de scr psro

clamado o melhor, reconheceram que Ar isto

J V3 Ordem religiosa.
J * * Cirero.

Hurida.
3 * * Cícero.

demo tora quem enfrentara o perigo com
maior coragem. Nio lhe deram entretamo n

prémio, porque sua coragem fora sobreextf
Lada p-do desejo de apagar a censura que lhe
valera sua conduta nas Termópilas e de sc

redimir, por morte digna, do passado vergo
nhoso.

Noí^j.s julgamentos eç,tÊ*o longe dc m-It ju

porquanto sc FfiaaÉni.cjn da depravação dos
no^ costumes. Veio a maioria dos betos
espíritos de nusso (empo -esforçar-se por dimi
nu ir a glória das belas c generosas ações que
tios revela a antiguidade, deprecíando-as c

inventando circunstâncias c cautas inexis

tentes paru ;a: p* piscar, Grande .sutileza cm
verdade! Deem -me a ação mais bela, mais
pura. a. tnriKegNJcj-eL sem. dificuldade a! ri buir lhe

ai- piores intenções por móvel. Deus übc
quanto nossa 'vontadtf iniimu pode mí diversa-
mente interpretada 3 5 v

. A má linguados esper
lo\ mostra os menos mal idosos do que gim
seirns e escúpidox.

Sinto me tentado a empregar na defesa i:

louvor d grandes homens os mesmos proccs
sos abusivos dc que usam para os diminuir.
Pòís não hesitaria em engrandecer ainda mais,
c quanto possivçL essas admiráveis Rgurfis. íão
raras, e escolhidas entre as demais pelo-s pró-
prio.s sáblpü, para servirem de e*emplfs au
mundo. Não hcnUaría cm ampliar ainda, qüan
to pudesbíe, a sua glória por meio ile interpreta
çõe* e de Circunsrãncia^ favoráveis a meu
porito de vista, que consegui nu inventar. I;

creio que o recitado du imaginação sc suuwta
Ijem íihiusti dt h-us rnérlios. É dever dr>

homem dc bem reprc^ntFir a virtude sob as
mais belas formai e não teria nada a criticar se
a paivão nos induzisse n exagerar osdogios a
e.ssas manifostiiçõci dignas de nysso respçiiü h

O que r-d/xm u> detratores, fnzem-no ou por
maldade t.iu pruque são Impelidos a cotoear
fatos da história ao seu nlcance, ou, melhor,
parque sua inteligência carece <Ja força c çlari
vidência ncee*s4rtas a concepção do esplendor
da virtude cm toda a sua pureza. AssmTi diz

Pluiarco que em seu tempo havia quem airi-

buísse a morte dc Catãa.o jovcni^ aa medo que
tivera de César, o que o irnlavji mui jusla-
tneme. ü pode w imaginar quanto mais sç irri-

taiftj íc ou v i v-lc o que depois se dissc K ll saher,
que c.s.síí mune tivera por oauSB a ambição.
Que Síilioc! Pois. Cíuão teria muito Tuai-i facíl

mente perpetrado uma ação generosa c justa
pondo aa aparências catma si do que ac

vangloriando, Esse grande hoimeni foi real-

9,3 A frase lí cútifuMa. Michaai d.ii “influencbada^.
OpíuinoÈ por iiinM 1rpfÇ[aíía.

, ’

1 mais condi/^me com
a itíio.

' l
T)Èiurrjada" Litmbêm íapfimiria o pensa-

rnisuti du autor. (.s;. do T.)
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tnenic um modelo que a naiureza encolheu
para nos mostrar u que pomo podem chegar,
no homem, a viriude e a resüiuçk}.

Na-o mc cabe aqui comentar tema tão rico
cm ensinamentos. Quero apenas eslabcltxcr
um paralelo (a fitn iit realçar sua glória e
incidentemente a deles} entre cinto trechos de
poeias Ealijios consagrados ao elogio de Calão.
Creio que uma simples criança culta verá lugo
serem os dois primeiros fracos cm relação aos
oLEíros. O terceiro, o mais comovente. perde- sç

jpdo exagero; enirt este e os dois precedente-s

liá lugar para um ou mais trechos de valor

intermediário. Diante do quarto não poderá
deixar de cair de mãos postas, de admiração.
Mas o primeiro lugar dará ao úEtiino trecho

que sc distancia dc todos os outros sem que o
intervalo qut o separa dos demais possa ser

preenchido por nenhum cspiriiq humano. \b-
tüvilhaf si!-á c ficará tomado dc intensa emo-
ção.

Coisa espuntosíi; temos muito mais poetas
(to que pessoas aptas a julgar c irtcrprcLíU1 u
pOCáis. f inriiM lúcil faaè La do que comprccn
de la. A nãu wnstdtííurmos senão a questtb

^çuhdãria da forma, poderemos julga la pela

aplicação dos preceíios, pela arie com que fui

compostciL mas no que tern tle bom, de subli

mc. de divino, cstíi ac ml a iie (odes as r-epras c

dc todos os raciocínios. Quem procura, com
calma s reflesmu unalUuir lhe a hclc/a não o

coníjfcgu^ come? não ton segue analisar o
esplendor de um relâmpago. Ela itão sedur
nossa tn [cl Lancia; encanta acu devasta. O ix-

tase de quem a sabe penetrar se repercute
sobre quem a ouve recitar ç interpretar. Assim
o ímà não somente atrai a agulha mas também
lhe infunde a propriedade de atrair outras apu
[ha*;. É o que st vc melhor no teatro; a inspira
çào sagrada das musas,. que se apodera du
p(>cta e o enche de cólera, de tristeza. de ódio,
contagia o ator e, por csíc, o público. É o caso
diüs agulhas presas umas às outras.

Desde a infância, a poesia produziu em mim
o efeito de me peneirar c comover prufunda-
mentet mas cê ac sen L intento poético mu tio vivo
u natural em mim foi influenciado de modo
diferertle segundo a forma, não na :>ua maior
ou menor elevação, porquanto só conheci o
que hav ilide melhor cm cada gênero, mas peto
próprio tom da pousia, cm primeiro lupar n

fluidez, graciosa e engenhosa, um seguida a
suiik^a aguda c nobre; finalmentc a força viril

c madura. Ds nomes dc Ovídio, Lucano. Virgi

lio, que encarnam esses gene™*, são exemplos
do que afirmo.

I>iz utti dos poetas. MarciaLque "assim fi>i

C;iLru>. maior ita vida do que o próprio César”,
f:, outro, Manííio. observa: “que Catão, indo-
mável, triunfou d li morte". Outro, Lucemo.
referindo se â:i guerras civji entre César e
PompcLi. comenta; '"Os deuses abraçam u
uausa do vencedor, Caíàu defende ,i do venci
do." Dfr u quarto, Morado, elogiando a
Cüsnr: Todos estiii? a seus pc*. h> o altivo

Catão fu/. exceção." Bis afinal Virgílio, o corí
fuu. que, apó$ haver Cilümftr&do os nomes dos
maiores homens de Kortia, assim termina:
"Enfim Catão, que n rodos dita as kfr.

M

Capítulo XXXVIII
Como uma mesma coisa nos faz rir c chorar

Mostra- nos a hístúrin Antígonio muito
descontente com o filho que lhe apresem a a ca-

beça do Rei Pirro, seu inimigo, muno montem
tos antes em combate contra etc, E tendo-a
visto põe W $ chorar. O Duque René de
na, que lamentou igualmcnte a mone de Car
l c> s. de Borgonha, na derroiu que acabava Je
sofrer, pt>s luto no enterro do inimigo. Q
Conde iIê Montfon rut butatha dc Aurav,
ganha contra Carlos de Rlcik quo the díepu
tava o ducado dc Bretanha, m andou procurar
o eoriJO do morto e o acompanhou No túmulo.

Tais fatos nao nos autorizam emjcLanto 3

concluir sem hesitação que: '"assim a alma
esconde bob um vúu enganoso as paixões
contrarias que a perturbam; não raro escá efrj

triste quando seu rosto irraília alegria, e alegre

quando parece triste
’ 1

:| 11

Dustiti os historiadores que quando lhe

apresentaram a cabeça dc Pompeu. César
virou o rosto, desviando o cLhar. como o faria

diante dc um triste e feto espetáculo. Tinham
estado tanto tempo de acordo e associados na
pestão dos nci-ócios públicos, seus demnos se

) b 6
Peirarca.
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haviam ligado tão amiúde, haviam prestad-o
mütüos servi^oí, lantas vksms, c tantos intcres
sés lhes tinham sido comuns, qus não se dirá
fosse hipócrita a atitude de César ou contrária
â seu.s sentimento.1

; íntimos» como insinua
Eu cano: "Logo que pensou poder cDlemeccr-
sev sem fiscos, sobre o genro, fingiu chorai ç
arrancou alguns gemidos dc um coração Irans-
bordante dc atígria. Sem. dúvida nossas
açue^ cm sua maioria» são máscara c artifício.

Ç por viivi que “a* lágrimas do her-
deinj sc fazem risos sob & máscara”3 '* 9

. Cabe,
porem» a fim dç emitir um juízo cm seme-
lhantes circunstâncias, considerar a que ponto
somos por vtzts agitados por paixões diversas.

Em nosso corpo, dizem os médicos, pro-
duz-se uni conjunto de humores diferentes; um
deJes domina, aquele que segundo o nos&o
temperamento -aLuifl mais comuniííitc jpbrc
TMJS. Da mesma forma, entre os múltiplos senii-
mentos que agitam nosia alma um prevalece,
mas nâo a ponto de impedir qtic. cm viriude da
1 ac il idade e flexibilidade que tem a alma de
modificar o curso de suus impresajes, os mais
fracos sejam capazes, oüasionnlmertic, de
dobrepujíir o mais forte durante alguns ma
mento?:, Ê o que explica por que as Crianças,
ingénuas naturais nas Suas cjtpansks, riem e
choram muitas vezes peb mesmo motivo, Ê
nenhum de nós pode vangloriar-se de não ter.

nto obstante o prazer que pensa auferir de
imt,! beis viagem, sentido faltar lhe u coragem
de deixar família c amigos; c» se não Chegou 4
derramar Lágrimas de verdade, não foi nunca
sem um aperto no corão» que i»s o pé no
estribo.

Por bcLi que veja a chama que squecç o
coraçáo d* jovem de boa Irtmítia* no momento
de entregá-la ao esposo cumpre arranca la ao
pescoço de sua mãe: cm que pesem as palavras
do cético jovial; "'Será Vénus odiosa ás jovens
esposa, ou caçoam das dn alegria dos pais
com iodas as lágrimas derramados à entrada
do quarto nupcial? Que eu morra, se tais lágri-

mas são sinceras

í

1+3 ** Rts por que nio há
estranhar que lamentemos a morte de

quem ngíj gostaríamos que vivesse.

Quando admoesto meu criado, 1 aço-o tão
sevenarnente quanio possível; minhas impreca-
ções Sao reais, minha eólhr* não é fingida

-

mas. passadji a borrasca, viro a página. E se
precisa de mim vou lhe cm üotorro de bom
ÉraSfl, Quando o trato de tonto ou de animal,
nãn o íaço para marcá-lo dlefiniliv amente,

* 5 ' PúbtinKI™.
2BC Colido,

porém nao penso desdiier-mc se acho, pouco
depois, que é um bom sujeito. Nenhum udjç-
tivo rtüs é aplicável sem restrição. Sc não fosse
pnuprki dc um louco falar sozinho, não houve-
ra dia cm. que não me ouvissem gntar comigo
mesmo c dizer-me: espécie de idiota 1 embora
com isso não quisesse em absoluto tkfmir-inc.

Quem me vé emburrado diante de uma mulher
t. logo em seguida sorridente, e pensa que çm
um caso ou noutro não sou sincero, c um
tmbcciL Ncro. dizendo adeus á sua mãe, que ia
ser afogada por sua ordem» mostrou-se como-
vhJo, cheio dc h-m-ror c piedade.

Dizem que a luz do sol não noa atinge dc
um jato; que o sol nos envia raios sucessivos
mas com uma tal rapidez e cm tal profusão
que .não lhes podemos apreender intermi
rcncia: “forte fecunda dc luz. o sol brilhante
inunda sem dcscontinuídade o cêu dc tuna cia
r idade ruraseunrç, substituindo sem cessar seu*
raios por outros raios novosf 1 *'. Da mesma
forma, lançam-w de nossa alma* stm que nos
aperccbuinos, mil c- urna manifestações..

Xerxçs, às margens do HdcspOfito* conside-
rava quanto seus exércitos' que atravessavam o
estrgjto estavam fora de proporção com a Gré
au contra a qual os conduzia. Experimentando
a principio um senti riiemo cte bem-estar diante
de uiiHüs militares dc homens ót que era

senhor, satisfação c ukgria lhe vieram ao
rosto. Mas eia que sc pue u pen^tr que todas
lissas vidas terão terminado dentro de um rócu
ki ao maií tardar c ante essa ideia sua fmnte sc
enruga c a Lriste/ii nrrancn^lhe lágrima^ o qoc
lhe psnsura Artábftrto, ^u tio e testemunha da
subitfl mudançíi dc atitude.

Ct>m ibsoíuta resolução chegamos a vin
Car-nos de nmn Irtjüri&L c ^niimo^ um eontctr
lamento singular rHir termos nlcançado q «bje
tivo^ no entanto choramos por vezes. IVáu ç,
porém, porque cttingjmos a meta que chora
mor.: desse ponto de visu nau mudamos, mas
nossa alma ve a çoisa com outros olhos, cuca
ra a por outro angulo, pois tuçk> podç ser enca-
rado de diferentes lados e apresentar aspectos
diversos,

O parentesco, as relações antigas, a amizade
do PüsseisIo vüHam-pus ao espjritu e a pansu
gem tle um uspeutu a outro é too brusca que se
torna imperceptível; ll

n:*da há târt rápido
quanto o espírito quando concebe ou age: a
alma é móvel por isso

s
t mass do que Ludo o

que nos apresenta a natureza"5 “. E erramos

3 41 Lucrécio,
3 * s

Lucrécto.
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quando coro esses movimentos todo* quere-
mos constituir um eotijunto a de.senmlar-se dc
maneira seguida.

Quando TtmoEeão chora a morte que, cm
consequência dc madura e ger^rosa resolução.

acaba de comes cr, nlo è sobre a liberdade
devolvida ã sua pátria que derrama lágrimas,
nem sobre o tirano que imolou; c o irmão que
éIc chora. Cumpriu uma parle dc seu dever;
deixem o- Lo desempenhar a outra.

Capítulo XXXIX
Da solidão

Deixemos dc lado qualquer tuniparação.
por demasiado íofljSâ. entre a vida -solitária e a

vida mundana; c quanto a esia bela frase que
dissimula n ambição c a avareza: não nasce
rnos para nossa própria satisfação c sim para a
de todos, apelemos para os que estão na dança
c que após cuidadoso exame de con&ièrtcia
nos respondam se os trabalho*. os encargos e
as aborreci meu d.i vida na coletividade são
procurados e aceitos por outros motivos que
não o proveito pessuaí ambicionado. Os meios
pouco confessáveis que empregamos em nosso
século para avançar, bem demonstram o ne-
nhum valor do objetivo fixado, fic para Cí?ml?a-
kr bossa loirdenciíi para a solidão a atribuírem

ò ambição, responderemos que è precisameme
esta que nos inspira, pois quem mm do que a
ambição foge da sociedade, e qnc deseja mab:
Atlifl a inteira libe rd adí?

Praticar o bem ou o mal é possível eni toda
parte, entretanto sc o quçdi/ Biasé certo, "que
a maioria des homens é também a pior”. õu o
que sc escreve no Eckslasies, "que sobre mil
nào há um que preste'’,, ou ainda o poeta,
"raros são os bons. apenas xc achariam tanto*
quatius a,s porta* dc Tcba&ou as embocaduras
do Nilo’’ 3 * J

. gruude é a coQtágin do mnl para
queaLt vive 19 1 L ^uctEdade, P preciso Imitar os
v (dados ou odiá-los, alternativa? igual mente
perigosas. Imitá-los porque são muito*; odiá-

los porque são diversos. Por isso os nego
cituucj» que viajam por niur evitam que subam
n seus navios pessoas dissolutas, bt;o;fenui-

doras ou más, porquanto um tal aglomerado
de gente só pode ler pc**ímaA consequência*.
Por isso, também, dtr.ta Bi as àqueles em cuja
companhia enfreimiva violenta tempesrude c

que Invocavam a proteção divina: "OLai, que
Deus não perceba que csiais aqui cu migo-" O
íKcmplo dc Albuquerque, vicc-rci da índia, c

mais típico ainda. Correndo t> risco dc morrei
em ocidente marítimo, tomou uma criançst

3 " Juvenal,

pequína aos ombros, a fim de que. ro perige?

comum, suú inoL-cnem Hie servisse de garantia.
Não è que o homem sábio não possa viver

satisfeito onde quer que seja e isolar -üç no
melo dos cortesãos que entopem o palácio;
mas se lhe for dado escolher. evitará até o sim
pies espetáculo ddes, dizem os filósofos. Se
necessário resignar-^ã a ficar; se puder, esco
itierá outra situação. Não lhe parecerá .sufi-

ck-íue libertar se dos> próprios vícios* *c tiver

ainda de lutar contra osdüfi outros. Charondas
punia corno maus os que comprovadarnente
andavam cm más companhia*, Não há ser
mais sociável ou menos sociável dn que o
homem; c dc uma coisa pela sua própria jialu

reza ç outra_cm con*eqdcncia de seus vícios.

AntíSLciics não foi a meu ver judiciou quando,
n alguém que lhe censurava an má& eompu
fihias, respondeu: “os médicos Lambem vivem
com os doentes". Em verdade o$ médicos cui-

dam da s,iiíde dos doentes, mas comprometem
á sua, pelo contágio c- a influência perniciosa
dn presença contínua da doença.
O (im que visamos quando procuramos a

síjlitíào é, creio, viver maia u vontade C Como
nos agrada; mas nem sempre acertamos com o
caminho. Amiúde imaginamos ter abandonado
qoai-sqtjcr ocupações c não faiemos senão
nrudar de atividade, O governo dc umjt família
não causa menos aborrecimentos que o de um
Estado. Ac que quer que sc entregue, o espirito
entrega-se por inteiro, c em sendo m ocupa
çóes domésticas menos Importantes nem p*>r

isso süq menos importunas. Mais ainda; pi.uk
mo* rei jramos da Corte, renunciar aos negó-
cios, não cíiíaremoí contudo ao abrigo do.s

principais tormentos da vida: "são a razão e a
prudência, c nãu essas praias de onde se vê a
imensidade do mar, que dissipam a Lriste-

ia’
11 ^ 4

. A ambição, a avarexa, a Lndecisào. o
medo, a concupiscÈncia não nos abandonam
tão sompnte porque mudamos do lugar: "a
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preocupação monta na garupa t galopa com
cles’

,J b à
. Acompanham nos até nos cíausVos c

nas escolas de filosofia. Não há desertos,
cavernas nos rochedos, mortificações e jejuns
que nos libertem; “a seta morta] continua
prc*a x sctis flancos”’ * s

.

Diziam a Sócrates de alguém que de ne-
íihum deteitü sç corrigira durante a longa via
pçrn que realizara: "bem o creio

f

, retrucou o
filosofo*

J

"cJe se [evara a si mesmo cm sua
companhia -

E

'Ptií que proewar países i[u mi-
nados por outros sóis? Éastâria então fugir da
pátria para fugir de si mesmo'.9

" 3 G 7 Se prelimi
narmeme não descarregamos a ruma do peso
que a oprime, mais machucará com o movi-
mento; assim o navio se estraga menos sc a
carga è bem distribuída Mais mal do que bem
faif-ae ao doente em o mudando de lugar. Com
o movimento* O mal nojmulj-.se no fundo dclc,
corno o eonttudü dc um sacu quando Sucudi-
do. e Cü-fflO a estaca afunda c se Solidifica
quanto mais a tentam abalar. Não basm poii
deslocar-se, cvit;-Lr a multidão, c predw-s ainda
:daMrir dc ruis íií idèiu.s quç nos suo comuna a
cia eu rurs. É preciso que tios ttqüciírtmos c
tomemos posse de nós mesmos: “quebrei os
ferros, dkeis? Sun, o cão, depois de ter p miado
a corrente c a ler partido. Joge mus. arrastando
uma parte ao pescoço **, Carregamos nus
síjs ferros conosco, fig&a liberdade nüo è tom
plüta, volvemos o olhar pare o que deixamos c
que no-i emprenha a imaginação: “Sc a alma
uuo t pura, quMtos riscos corremos! Quantas
lulas sem proveito contra nôs mesmos! Quan
ias preocupações amargas, quornoA temores.,
quan ias inquietações roem o homem prisio
ndro dc paixões t Que devastações produzem
cm no.sso espírito o orgulho, a luxOrto, *l o6lc
ra, o luxo, u moleja, a preguiça V' 3 fl1í

Ng-aso mal está dentro da alma e esta não
fKídc fiigír dc si mcW*'°. (i neoEwârio.
pois, extírpã lo dela c então nos concentrarmos
em nós mesmo s. Nisso eojJsiste a verdadeira
Afjlidão, a que podemos nu cidade e na
<-L>rte, mas que gozamos melhor Ao isola

inenio. fre projetamos viver sozinhos, Eongc de
iodos, façamos curn que rtu&sa satisfação sá
dependa dc nõs; destruamos tudo d que nos
amarra aos outros, arranjemo-nos de maneiru
a viver efetivamente aás, c, nesta condição,
sem mais preocupaçiks.

Esdtpon escapara do incêndio dc sua eicladc

a “ Horúcio — Esijç

"tòmwsntos". <N. cto T.)
' |1H

VlfglEto.

*
I

T HprãcÊO
3li " Pffiíio.
i **

Lucr-ccio.
3 713 Horàcio.

refens-Ke a

natal, mas perdera a mulher, os filhos e tudo o
que possuía- Vendo- r,j sereno em tão sombria
situação, perguntou- Ehc Demclrio Potiorcetes
56 “ão tivera prejuízos.

,lÁo que ele respondeu
que, mcrcè de Deus, nada perdera de seu.” É o
qtío exprimia dc modo jocoso o filósofo Aniís-
lenus: ‘'O homem deve abastecer- se de provi
wes susLutívcis de flutuar, u fim dc que possa,
cm caso de naufragpo, salvã las a nado." E,
com deiio T o sábio nada perde etn conser
vandü a posse dc si mesmo.

Quando a cidade de No la foi saqueada pelos
bárbaros, PauJino. bispo do lugar, perdeu
todos os seus btíns c foi feito prisioneiro. Nem
por isso deixou de endereçar diariameme a
Deus esta prece; "Preservai me. Senhor, dc
suntir ejvta desgraça, puis o que eslã en) mim,
bem o sabeis, não foi até agora atiasido" As
riquezas que o faziam real mente rteo. oi hcri'..

que u Fajiam bom. oontjnuavain intatos. Cum-
pre, poiíí, s^keioíiar os tesouros que pudern ser
preservados dc quaisquer danos e cindidos
cm lugar fora do alcance de qualquer um c que
síj nàs. rnesTrlií>í: podemos revelar. É preciso ter.
se possjvet, mulher* filhos, fortuna e principal

íiudc. mas n

r

lí : sc prender a isso a
ptmiu dc prejudicar nossa felicidade. & preciso
ter Cütno reserva um recanto pessoal, indepen
denui, em qgc sejamos livres em toda a ucep
Ç^o da palavra, que ^ja noísso principal retiro
c onde estejarnox ^bsolutamcntc sozinhoit. ÁE
nos en trememos dc çgm mH mejurjos. c a
cs.síi conversa, que rtàíi versara nenhum outro
assunto, ninguém ,serü admitido. Aí nm aban
don aremos a nossos pcn.samçrno.s sérios ou
divertidos, como sc não livè^tmos mulher
nern filhos, Ejçm bens, nem cass, nem criada-
fcem, de maneira que se um dia cies nos fali a
rem náo nos custe demasiado ii earència.
Temos uiriíi alma suscetível dc sc- recolher, de
uí bastar írm Kua prôpru* fiomponhlo, dc aufiar
e defender se, dc dar c receber; nâo nos arre-
ccetno-s, portanto, n-esse dãálogo cüm nós mes-
mo t, de vegetar em uma aborrecida ociosi
dade. ^Na lua solidão, se para li mesmo o
mundo”'1 T1 A virtude satisfaz -sç com ser, sem
necessidade dc regrai, palavras, consequén
cias.

hm no.ssaí; ocupações nabituais n ãu há uma
entre mil que nos diga respeito. Este, que vês
JurioÊO ç fora de hè, escutar as ruínas do fone,
cm meio ã fuzilaria; c o outro que. cadavérico,
esfomeado, €übcrxo de cicatrizes e decidido
anies a morrer do que a deixar passar a inimi
go,_

i magmas que agem por ennta própria?
Pois c por uontu dc fulano e bdrraiiü, que

a í i Tifaulü.



nunca viram, fulano c beltrano que não gç
preocupam sequer com seus feitos c mergu-
Jham no òdo e nos prazeres enquanto ele? se
matam. Aquele que vês satr depois da mda-
noite de seu gabinete de estudo, tomado de
pdutta. olhos doepi.es, miseravelmente vestido,
pensan que passou wu tempo a buscar nos li

vro soque lhe cumpre fazer para se aperfeiçoar
no bem

,
para sc satisfazer com a sorte ç pro

jí red ír em sabedoria? Nádia disso 3 Morrerá na
tarefa ou acabara revelando à posteridade o
ritmo em que se escreveram os versos de Piau
co ou a verdadeira ortografia dc cer£;t palavra
Eating. Quem nâo troca detibcradamentc a
saude, t> rçpouso, a vida, peta reputação e a
glória* uk mais íuüícls c vüjk e falsas, das mye-
das correntes? Como se nossa própria moríe já
ião nos inspirasse suficiente terror, inieressa-
mo-rtos pela de nossas mulheres, filhos e serví
dores I Como se nio (tvéjjetnoí bailam es
'ibífTíMllticíUOs, acrciCuTilamo? aos nossos u-s

dos nossos vizinhos c amigos’ Tomo pode
um homem pretender amar mais a alguma
coisa do que a si mesmo?** 1 Tí

A solidão parece-me em particular indicada.
e ítccesaãria» àqueles que cç?ri sagraram â
humanidade a rnajs beEã pane de sua vida, a
mni> ativa e produtiva, como 0 fez Talo. Já
vivemos bastante para o% outros* vivamos pary.
nós ao menus durajitc o pOUCO [empo que nos
resta, {solemo-nos^ e- na caíma* rememoremos
nossos pensa mel [oh c nõsKa$ intenções, Não é
nada fácil um retiro conjcieadü*?; jggp ma
preocupará sufkicntctrieme para que n iio pro
curemos airclur-ftojí a outros empreendi-
mentos. [Jcsdc que Deus nos clã lazeres a fim
de no5 prepararmos para ddíar esle mundo,
nis«jH a Pbrru íirrumçmps nossos bngagcn&.
Com urtcecdcndtt digamos adr.u^ o iodos;
libcrtemtwios. desses çompromim que no.s
iiJtíãrram u outrem e nos Llii.rtwm dc nõ-,
mcârilos,

f- preciso romper com quaisquer obrígtçâei
imperativas, Talvez ainda gosiemos disto ou
daquilo, nrmg ró a nós mesmos poderemos des
pns-ar, Km aucras paiavrn-v. o que csiã ibra dç
noa pode não nos ser indiferente. mas não a
ponto de se colar a nós de modo que nàõ se
arranque Sem nos esfolar e gçm levar nlpmii
piirce

I a d c nós, A coisa mais ímpnriantu do
mundo ê *aber pmpicermo-nos.

J4 é tempo de nos rei irarmos da aoctalÁta,
porquanto nada mais lhe podemos dar e quüin
não está em condiçocfi de emprestar não deve
pedir emprestado. !se nos faltam forças, reeue
mos e nos recolhamos Quem pndzr então

1 7Í Tervnçiq.

emprestar a si próprio os serviços que dc cos-
tume sç esperam da amizade c da sociedade,
prcsle-os- Mas nessa queda que o torna inútil.
irnporLuno c pesado a outrem, evite tornar-se
üniJtLI, importuno c pesado a sj próprio, Qtiíse
elügie e ^ iratc, mas se domine: qyc respeite ç
tema sua razão e sua consciência puru que não
dç_ sem üc envergonhar. um passo ern falso
dijjiíe delas; “H rafo. com efeitu., que alguém
saiba respeitar- se suílc ien temente

"
1 /3

.

f)iz Sócrates que oh jovens devem Lnitrcir-
se; os homens feitos procurar agir accrrada-
rnente; os velhos- abandonar Ioda ocupa-çào
civil ou militar t viver paraüua ideia, sem obri
gações precisas. Hà temperamentos ou
menos predispostos n se conformarem com
Lacs príncipios. Os tímidos, os tractis-, cujos
vitimemos c vontade não sc dobram (e sou
dc-sseii taito por tendência natural como pelo
raciocínio ) acc|tam-nos mais facilmente do
que aqueles cuja atividade e necessidade de
uçào levam a se meter em tudo. a m: apaixonar
por tudo, aqueles quq se oferecem, se apre^i
tam c se dão em quaisquer circunstâncias.
E preciso valermo-nos das vantagens q WÇ

porventura, enconiramos ent lorno de nós, mas
níi medida cm que nq^ convêm c sem fazer
delas um alicerce Císeneiul. Não o pois
a razuo c a natureza nào o aprovam. Por que.
desobedecendo aü suaü Eeis, nos colocaríamos,
no que respeita k nosn;t comodidade, sob q
dependência de outrem? Antecipasse aon acl-
dentes qtie pode provocar a mi .sorLCn nao &
coisa de se lazer. Privar se voluntariamente
das saiESlaç()cs no nosso alcance, como o
lazem alguns; [Mir- dcvqção c certos fílósofos
fHif convicção; diíptmsnr criith^; donnjr ao
rdento; vazar os próprios o!ho$; deitar fora
riqucaiãs; procurar a dor. ourtin o fazem mu tios.

na esperança dc quç os sofrirnentos cm vida
Jhe acarretem a ciernji bcíuiiudv no qturo
mundu; ou cerno fazem ouirus que pensam,
cm descendo m degrau mais baixo da socíeda
dc. garainir-sfç cofitra qu-ccla maior, são qqfsaií

que resultam de exagerada vtrcitde. Que as
naturezas pnrcicuiarmentc .te-veras e resoltitas
itssím He defendam contry os vendavais dtste
rtHmds.i e cüíííu que n\ honra c vjilc como vrem
pio: 'Quanto a imni P .sc nàt» pus^o cer muiíq t

oooiento-mc com pouco t louvo a possível
mediocridade; sc minha forniria melhora, pro-
clamo qut nãrj hã súbioí, c homens felizes
stfiàú entre aquele-ü cuja renda provém de boas
terras J 7 *

. Creio que muito se pode fazer sem
Ji tão Jünge. Bâítâ-nnc a mim. quando a ^rte

J j :i
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me sorri, preparar-me para suas infidelidades,

e representar-me, enquanto lenho o espírito
livre, u mat que me pode ocorrçr. aiâim cm
plena paz nos entregamos às justas e «ns tor-
neios, a fim dc nos exercitarmos para a guerra.
Nao considera o filosofo Agçstlau 'menos
digno, só porque usava baixela de ouro é prata,
de acordo com sti,i fortuna; estimo -o mais por
íè-la usado Com moderação c liberal idade do
que sç dela se houvcs&e desfeito.

Procuro verificar ale onde podem ir as
necessidades a que estamos expostos. Quando
vejo um pohre mendigar k minha porfa, tento
fazer Com que meu pensamento .Sc amolde ao
seu. E passando dclc a outros em itiÉnticas
condições, sou impelido a pensar na morte., na
pobreza, na perda de consideração, na doença,
que podem ocasionaímence acontecer-me. A
apreensgo que experimento alcnua-se à ideia
da paciência com que outros, cm piores tiíua
Í^CS, acatam suas desventuras, p0 jS fi ãQ posso
acreditar que a fraqueza de espírito seja, cm
semelhante ocorrenda, mais eficiente que .1 fir

me/.n dc ânimo, ou que a r&zno nào poxisa con-
duíir aos líic^tnqs resultados que o hábito,
labendo quanto essas comodidades da vida.
ião supérfluas, São frágeis, ao gozi-la* não
deixo de pedir a [>cus n mercê de fazer com
que mc sinta suti.sfcíto comigo mesmo c com o
que possuo. Vejo pessoa ainda jovens c cm
perfeita saúde ter sempre cm casüt quantidade
dc pílulas para 0 caso dç sobrevir um resfria-

do. o qual lartto menos receiam quanto imagi
fiam ler 0 remedio à mão. (- preciso agir dc
utancira idêntica; c sc nos sentimos expostos a
alguma dpença seria devemos prover nos de
drogas que acalmem c adormeçam n õrgão
ameaçado.

A ocupação que cumpre oscolhcr quem pro
cura a solidão, nãp deverá ser nem cansativa
nem aborrecida, pois dc nutro modo não vale
ria a pena isolar se no intuito de encontrar o
repouso. Depende ela da predileção) natural de
cada um. A minha tendência não me indux d

valorizar minhas propriedades ; os que apre
ci$m uma cai atividade a elaso entreguem poix

p

mas com moderação: "que busquem colocar-
se acima das coisas, cm vez de sc sujeitar a
etai”3 * \ sem o que a ocupação sc transfor-
ma rã em servidão, como diz SaWstío.

Enire as ocupações que comporta a explora
ção de uma propriedade, algumas há que eu
compreendo e desculpo. Cuidar do jardim, por
exemplo* o que, segundo Xcnofonte, fazia
Ciro, ü c possivç] encontrar um meio-termo
entre 0 trabalho grosseira, pesado, exigente de

Hor&cío.

atençao que sc impõe a quem se dedica por
inteiro a dc e a displicência prafunda, exces-
siva doa que ckrbXiun indo ao abandono: MQ
gado dos vizinhos vinha comer as colheitas de
Demóerito enquanto, liberto do corpo, seu
espírito viajava pelo espaço *3 7 *.

Ouçamos 0 conselho de Plínio, o Jovem, a
seu amigo Cünínio Rufo a respeito da vida
solitária; “Mo retiro absoluto que criaste, e

onde tens a possibilidade de viver como enten-
des. acoAâdhú-fc abandonares a Lcus- servido-
res a rn tarefas penosa* e hum i th antes, e (e entre-
garei. ao estudb das letras, a fim de chegares a

produzir alguma coisa pessoal.* Plínio quer
dizer Com isso que rtp] ieasse seus lazeres em
criar um nome. É o que pensava Cícero, que
dizia querer empregar a solidão c o repouso
que lhe deixariam os. negócio & públicos em
conquistar com seu* escritos uma glória imor-
tal: “Teu saber nadu valera se ralo souberem
que tens saber

'13 ? \ Scría normal, a meu ver,

que olhasse para fora do mundo qtiem delé

qutT retirar-se. Plínio e Ciccro só 0 fazem
entretanto por metade; tudo dispõem para o
momento im ([uti sí háo dc retirar, maj por
uma ridícula contradição, embora separadas
do mundo, deste e que pretendem tirar suo
siÉfi-isFaçâü,

Os que por devoção procuram a solidão, c
se animam tia certeza dc outra vida acenada
pelas promessa* divinas, são mm coerente*.
Aspiram a Deus. infinitomcnic hom e podero

c sua alma, livre, encontra ã s&ciúdadu a
Mitisfaçio dos desejos que eonçtrbe no retiro.

Aflições e dores são lhes vantajosas, por
quanto constituem créditos a mais para um dia
possuírem -4 saúde e n fclicldaife elernns A
morte sc lhes itftguradcsçjável porque os ànirn.

duzirá na perfeição. D rigor das regras que se
impõem t atenuado desde 0 início pelo háhaio,
c os apetites da carne, repelidos sem ec^ar.
adormecem ailn&l, p^í* nada os entretém me
thor do que uso c os exercícios. Essa ouifa
vida feliz e imortal que .9* lhes promete, mere-
ce. sozinho, que renunciem sem restrições h
comodidades c doçuras» da nossa. Quem pode
abrasar a alma com a chama dessa fe que nada
abala dessa esperança que engendra uma
convicção rcaí c constante, leva na solidão
uma txisiênçia cheia dc volúpias c dc titiicias T

que deixa muito distantes todas as satisfações

outorgadas por qualquer outro genern tíe vida.
Nem 0 objetivo que aponta Plínio, nem o

meio que propõe satisfazem portanto- Vamos
asntm de mal a pior. Dedicar -sc às letras é ira-

178
Ecl.

J 1

1

Pérsio.
T #



ENSAIOS - I
i jy

bulho taü penoso como outro qualquer e igual-
mç-nlc pirip.4j.si> para a s^uciç, o que ç o ponto
essencial a ser consid-erad-o. E não nos deve
mos deixar incarnar pdo prazer que tiramos
dele, pois é sempre o praze-r excessivo, que o
homem aufere da satisfação do que maLs npre
cm. que o perde, seja ele avaronlo-, voluptuoso
ou ambicioso. Os sabias advertem-no.s a&wiz
contra a traição dc nossos apetites; ensinam -

nos a discernir, entre os prazeres que se nos
oferecem. of> verdadeiros e não suscetíveis de
amargor dos que nào são sem mistura e dos
qua_is cumpre esperar mais fadiga do que satis-
fação. A maior parte dos prazeres, dizem,
acane ia-nos e nos abraça para nos estrangular,
como faziam os bandidos a que os egípcios
chamavam tilistas. Se si dor dc cabeça da
embriaguez ocorres» antes * não depois,
evitaríamos bebur demais; pois a volúpia agc
como a embriaguez: para melhor nos enganar
vai ã frente, cscondcndn-nos as consequências
que acarreia. Aí letra* são um agradável
passatempo. mas se dor devemos absorver
acbw a pomo de perdermos a alegria e a saúde,
o que cm suma nos é mais precioso, renuncie-
mos. Sou dc opinião que as vantagens que elas
nn* oferecem não compensam cais prejuízos.
Os homens enfraquecidos por alguma cnfWmi
düdu prolongada aeiibíim por se entregar .10
niédko e sc submetem a determinada* regras
de vida a que não devem desobedecer; ora,
quiim, por dugotto ou aborrecimento, w retira
da tida na sociedade deve gutaf se pelas regras
da razão, e ordenar a nova existência com pru-
dência ç sensatez.

Devcrã renune íar a qualquer trabalho, como
quer que se apresente, c também de um modo
£crít] evitar Eis paixões que perturbam a
tranquilidade do corpo c do espírito, ç
“escolher 0 caminho enaís adequado a seu
temperamento ’'5 ÍB:

,

Que se dedique aq governo da eusa, ao e*tu
do, ã caça ou a outro oicrcÉçio üc; njjgyo st
compraz, outs que n«o vã oJém do pr fizer por
que então começa a fadiga. P preciso nio
ínvèntar tarefas nem ocupações senãu dentro
dos limite* em que se impõem para nos manter
em forma e preservar dos incômodos que acar-
reia o exagero contrário, a ociosidade que
amolece e embota. Há ciências estéreis c ár-
duas que em sua maiorju interessam primdpaJ
mente a sociedade. Que as estudem os, t|ue
CSlão a serviço de^ta. Quanto a mim. SÓ iipre-
cm os livros agradáveis e faceia, que me dis-
traem. cuja te itera c agradaveL ou então o^que
mç consolam e me fornecem regras para orien-

frop&nà

o

tar a vjda c preparar -me para a morte,
passeando cm sitenejo pelos, bosques e ocu-

pando-me de tudo 0 que á digno de um homem
bem ordenado e virtuoso

”3 rfl
.

As pessoas m aís sábias do que eu. dc alma
maii forte c elevada* podem criar para si um
repouso inteiramente espiritual. Eu, que a
tenho como todo mundo, preciso que as como-
didades do corpo me ajudem. E, tendo chegado
a idade dc perder as que maia me apeteciam,
procuro a5 que mc permite ainda esta época da
vida, c arranjo-mc para as aproveitar. É preci-
so, por todos os meios possíveis, inclusive
unhas e dentes se necessário, que conservemos
o gozo da.*; satistaçoc.s da vitia que os anos nos
arrancam aos poucos* umas após outras, das
màõs: gozemos; somente os dias que damos
ao prazer sàn nossos; brevemente não será?
mais que CinZ.a, sombra, fabula”*™.

Plínio ê Cícero sugerem nos conto objcLivy,
a gDúria^ Nau mc interessa rtern dc longe. A
dispíjsiçao de espírito mais contrária à vida
sol il ária está na ambição J,fl1

. Glória c repouso
sào incompatíveis entre si. Plínio c Cícero
somèníc livraram o corpo da muhkSíkj: mais
do que nunca a chi se prenderam pelo espirito
c n intenção r '"velho pândego. então sô irabu
lhas para divertir 0 jxtfnT'* 9 *: rcauRrnm para
melhor bailar e mediante violento ímpulüo caí
ram em çhcío nn rcbaúho.

Quereii ver a que f>0iuo csião errados 1
Comparemos sun oplaüo cotn as de Gpícuro e
Sérieca, filósofos pertencentes a escolas diver
SU11 c âscrçveuíkh um a [domeneu ç ouiro a
Lucilio* seus amigos, a fim dt indu/.i los 4
abandonarem a vida pública, com sti^s grande
zas. e a s£ retirarem: "VivesEcíi acê a|oru
dizem des — nadando t flutuando pelos
marcí; voltai m porto para moi rcrdes. Pasnas
tes a vida em plena luz, vivei à sombra o
ternijo que voí rg.Hta. Nào vos libertarieis dc
vossa* ocupações m ao mcsnio tcm^i não
renunciásseis âos benefícios que voí outor
gam; cis por que í preciso que abondrmds
qualquer idéia de glória e renome. Se riu preju
diciaJ para vasso repouso que a irradiação de
vo-Sso5 ftilíM dü passatto aeompaiíha.ssc
cm vosso retügio, ^ndo-vos demasiado em
evidencia. Com os oiuros prazeres remj.neíiii
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llüracio.

JB!n
Pérsio.

JHI No início do capUuto dVi híoEnaigue íxíaia-
meme 0 uüiuráric: que a juiLbiçáo inspirn 0 gosto
pela Kolidãu. Tais Conrradiçõeü são tómiins em
Monmí^nc, inuii^ vezes mais imcíessado em bri-
lhar na defesa da tese do que um diicr eKalameme 1T

qoe pensa. {H

.

do T i^
Plrsio.
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âü que tmana do aplauso doa homens, Quanta
3 vosso saber c ;t vossas capacidade não vos
preocupeis; não estarão perdidos sc vós me
mos valerdes mais.. Lembrai-vos daquele sujei

-

to a quem perguntavam por que se esforçava

tanto por adquirir um saber de que poucas pes-

soas leriam conhecimento; respondeu ele:

'Conientoorre cúm poucos; contento uie COrtl

um; cortEeiuo-mc com nenhum/ Estava certo.

Vós c mais um já vos bastareis neste teatro da
vida, em vos servindo imilLameme de público;

c sc estais só* sede a um tempo aior e cspecta

dor. Que o público seja para vós uma só pes-

soa c que uma $6 pessoa lenha a importância
dfi um grande público, É Cõvurdt ambiçãn que-

rer auferir gkWjg c renome da ociosidade e da
solidão; fazei como os animais que apagam
stias pegadas á entrada cie seu covil. Não vos
devei & esforçar para que o mundo fale dc vós:

só vos deveis preocupar com o que dizeis a vós

mesmos- Recolhei vos em yú& mas anlcs

preparai -vos para vos receber- Pois seria lou

cura confiardes em vós. sc não sabeis gover-

nar-vos. Pode-se errar fia vída solitária como

quando sc vive na sociedade. Enquanto nao
puderdes mostrar uma atitude irrepreensível,

enquanto não inspirardes a vós mesmos res-

peito c pudor, ^oferecei a vosso cspmto nobres
imagens’ 7 ® 1

;
teaide sempre presentes à imagi-

nação Cotio. Fócion, ÀristMes, diante dos
quais os próprios loucos esconderiam seus
erros; c fazei-vos juízes de vossas inten-çõej. Se
estas não forem o que deveríam ser, a defe-

rência que por des tendes vps indicarão cami-

nho certo. Fies vos ajudarão a vos bastardes, a

nada pedirdes senàn a vós meamos* a fazerdes
com que vosso espírito sc atenha as medita
çoes e.m quê possa comprazer-se. Assim
tomprecndcnclí quaià Os verdadeiros bens, dc
que gozometâ na medida cm que os vamos
entendendo, e assim sereis felizes, iem desejar

que vossa vida se prolongue c vosso nome se

lome famoso."

Eis um cor sc lho dc verdadeira c natural
fikiEofm., c não de uma Filosofia dc ostentação
e verborragia como a dc Plínio c Cíccro-

,n Cí«ru.

Capítulo XL
Considerações acerca dc Cícero

Mais um fato qü« ressaltará n diferença
Chjre hpicijro c Sçneea de um lado e Cícero c
Plínio de outro 3 **'

os cserifos des«> que sc

mscnçHmin bem pvucv aos dc mu lio” \e os
dc Cíçeru sâo iest«mmbos irrecusáveis: dc
naturezas. ambiciosas Pois, entro outras coí-

não solicitam cie* aberumencc nos histo
ríadore-s; de seu tempo que não o& esqueçam cm
iuns obrns? O destino, cnmo que pura zombar,
fez que nos çliegflycfli ãs mãos çsses vaidosos
ftpclos quando de há muíto perdidas as úbraü
cm que se fala deles,

M&s o que rovda a mesquinhez dc semi-
meruos desses personagens de alto coturno e

terem querido tírar renome e glória dc sua
intemperança e futilidade de linguagem, e até

guardando para a posteridade as carta*; que
escreviam a parentes e amigos, indo ao cúmulo

3 "
' O texto diz: '‘Encoro un laic li lu cumparaison

de K& coüptes.” A fraro rçíero-sc visivelmente Uü
Capítulo precxdeme cm que ã nliuuk de Plínki c Cí-
tara upòc Monraígne a dc Épreuro e Scjicca. (N, do
Tó
n “ h O ruitumJisíu Plínio.

de publicar algum.&í que não çhegurum fi ser

enviado^ sob a alegação dc mio desejarem per
der seu trabalho c suas vigílias. Nào im parece
deccmc que dois oônsüles romanos primeiros
msigj.str.idos dtí uma, república que governava o
mundo, empregassem wüs lazeres em preparar
l: adornar bdas missivas no imusto dc adquirir
h reputação dc bem, escreverem $ língua dc
suas amas de- tçsiCr l

varia pior um simples
mesLre-esçnl* q (J £ com jsso ganhasse m vida?
St ptí feitos dc Xenofontc e César não Uuuvcs-
mth ulu-apoí^udc dc mu Iro su a eloquência* d u

vido que os tivessem escrito. Q que procura-

ram tomar conhecido foi sua conduta nos
acontecimentos de que participaram e nâu sua
maneira de ç.s conior. Sc a perfeição dalin^uu
gem pudesse granjear uma glória dê bom qui-

late, Cipiao e Lólio nãti tçriam por ceno cedi-

do a um escravo africano a honra que pediam
auferir de suas co medias e outros escritos em
que ressaltam as mais deliciosas sutilezas da
Língua latina, pois é indiscutível ser deles a

obra dc Terêncio, coisa quê o próprio autor

eonfCKSa c se evidencia em sua beleza e perfei-
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çãci- E lamentaria muito que me provassem o
oontrãno.

EL ^grotesco e irjurto&fj procurar vatorizíir
aiguém em lhe atribuindo qual idades, por mais
louváveis que .sejam em si. que não convenham
a dua condição social; ou que ei ao devam fígu-
í-ar cm primeiro piano. Ê como se elogiassem
um rei por ser bom, pintor, ou hum arquitetei,
ou bom atirador, ou bom corredor de aigo-
I a33 Tai& elogios somente são honmsos
quando se acrcsceruam aos que a pessoa merc-
C-e pelas qualidades adequadas n situação que
ocupa. Np caso tomada como exemplo, o espi-
rito de justiça do príncipe, a EiabiF idade cum
que governa tia paz como na guerra. Assim c
quC seus Conhecimentos de agr i cu] t ur 3 honra

que stla élüqúéneis e sua cultura
literária honraram Carlos Magno. Vi outrora
personagens que deviam seus título* c sua
stluLiçk] a seu talento cdigráflco. renegarem
seu aprendizado, exibirem uma letra ruim. afe
larem prol u rida ignorância de tãn vulgar saber
que o povo acredita nio sc encontrar entre us
pessoah! dc écrla classe, c tentarem reuomun
dar.se por qualidades mais impou antes. üs
companheiros de DcrrWjtUefles, enviado gm
missão junto a Filipe, ebgiavam o príncipe
ppr Mír belo, claqüeme ü grande bebedor. Tais
qualidades, atulhou Dcmostcncs, honrariam
mais utn a mulher, um advogado e uma espon

àú que um rei. fisie deve
-,

com andar, mana
£af o uiimigo que resiste, mostrar mí çkmcrut
eni relação aos que reduz a iinpotwidâ h ' 5tí

Nuo ç proíísKuo real Jtmçar bem ou caçar
bem: 'Que outros discursem com eloqücnctti;
que outros, armados de compassos, descrevam
OS movimentos dos céus, predigam o eumj dos
astro*. Seu papel consiste cm saber gover
nar^^f.

PÊutarco vai mais longe e acha que, mos-
irar kc alguém superior nas oofcaft acessórias, é
prova dc que não aproveitou seu tempo, nào o
empregou quanto devia no esiudo do neces-
sário e do úlLI. Ê o que levava FiJppc, rei Jq
MflCdJÒnia. a dizer a seu filho Alexandre, o
Grande, o qual cantavam um festim aelbindo
um talento suscetível de iniúndir inveja aos
metbores músicos:

u
Nào iens vergonha de can-

tar uüidfn lào bem?'1

E ídêmíco üerniiuentu fci
que um músico, com o qual o mramo Filipe
discutia arte, respondi; “Deus vos pieserve,
.«jihor, dt experimentardes algum dia dCsas
tres dc tal monta que possais chegar a sei mais
perito do que eu nessa matéria," Um rei deve

” h Jo
ftü da época, espécifi de cavalhada, cm que

Cúmpctip ao pavaleim mTajrcttT a ar&Qlu mm a
tariça. (N. do T.)
* B7

Horãcio.
3B * VirgIIjo,

poder responder como o fez de uma feita líj-

crates a um orador que em sua arenga 0 apos-
trofara nestes termos: ^Quem és, para te mos-
trares tao bravo? Guerreiro^ archeiro.
Eaneciro? — “Não sou nada disso, mas sou
aqucFc que sabe com and ar toda cs*r] gente.”
AnüsLcnes viu um indício da mediocridade de
Tsménias no falo dc o louvarem por ser exce-
lente tocador dc FlauciL

Quando ouço alguém sc referir ao estilo dõb
"Ensaios", preferiria que calasse Pois nâo são
tanto es expressões que relevam: sao as idéias
que denigram e Com t sinto major mordacidade
quanto o íazem de maneira indireta. Pude
enganar mu, rnnf; quantos outros se prestam
mais ainda à critica no mesmo gencro í O fato
c que, bem ou mal, nenhum escritor wetiEil-ou
maior número de assuntos, nenhum, cm todo o
caso. os deitou no pnpeE. Para que ai se agru-
pem maiü e mais, enuncio-os apenas; se os
desenvolvesse, muitoy volumes ma3s seriam
necessários e não apenas um, Muilm fatos aí
sc mencionam que nada dizem. Quem os qui-
*Cí analisar cnpenhosameniç fará longos en-
saios. Nem eles nem minhas alegações servem
sempre simplesmente de exemplo ou sc apre-
Afilam para dar autoridade 30 icxto, ç maior
ifllçrcsse á obro, Nlki ov mesro apeno* do
ponto de visin do partido que deles iho: com-
por iam por

^

mes» indepmdcmemtnte de
minha intenção, a semente dc uma matéria
mais nca c ou^da e revelam* indirctameme,
algo maís requintado, tnnto para mim. que não
ijucro exprimir maia., utjrru> pafü 0^1 que sc
encontrarem cujínigo^

VoElando à quesLÂO do t^ento Htcfãrkí,
nchi} que entre sò saber exprimir ,sé delcjlnosa
mente e saber unicurnente falur bem, não hà
muito que escolher, "A clesá/tem não é adorno
pirão homcnT5 **.

Dazttn os^sâbicis que, do ponto dc vista do
saber, üú a IlLq-soíEh, c, do ponto dc vista dos
aios, só 0 virtude sc acertam a lodaü as idades
econdtçócs sodai*.

Encontramos cm Epjcufo e Séncea alguma
í:oisü semelhante às idéias de Plínio c CíccrÊ>:
des também dizem (| lpo uscíirfas que escftveiíi
3 seus amigos viverão eternamente. M.is c de
outro modo e *e Captando, cm viütu dc uiti

Hm útil, à vaidade dos outros. Lxplitam-lhcs
que sc c ü desejo de renome e fama que 05
amarra ainda às funções públicas íos induz u
temerem a solidão, susoetíveí de prejudicar tal

resultadÉi, podem tranquilizar-m: ele*. Epicuro
e Sèíieea, gozam dc suficiente erédítu wbre a
ptJíiterLd^de para lhes assegurar, ain-da que tão
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comente peia^. ceixLílk que Jhes cnviain, que seus

nomes serào conhecidos e mais famosas do
que o seriam pelos aios de sua vida pública.

Atém dessa diferença, as cartas de nossos
doi.^ Filósofos não são dessas cartas vazias e
sem consistência que apeems .se salientam por
alguma debeadeza de expressão* algum ritmo
harmónico; são substanciais, cheias de sabedo-
ria, e quem as le não se faz mais eloquente e
sim mais avisado; não nos ensinam a bem
dizer, e sim a bem lazer. Abaixo a cloqíiencia

que atrai nossa atenção para da mesma c nãc
para seus lemas. Observemos, entretanto, que
ade Cícero, de tão perfeita adquiriu valor pró-
prio. Â propósito, contarei uniy ancdula que
pòc cm evidencia a sua natureza. Tinha dc
falar em público c não lhe cobrara tempo para
preparar convenicmcmcntc seu discurso, tiros,

um dc seus escruvos, veio preveni-lo dc que o
comícHj fora adiado para o dia seguinte- Pois
CEeero Heou tât> contente com a noticia que o
forrou-

Uma palavra acerca des^e géive.n.> epistolar

em que meus amigos julgam que cn poderia

alcançar algum è*i1o c que dc bom grado leria

esooLHido para publicar meus devanuiòs nc

SOúbcssc a quem Cndctcçar aS catUs, Para
tanto fora preciso que tivesse hoje, como linha

outrora, uma pessoa com a qual mantivesse
relações continuas, que mc agradassem^ mç
animassem e me inspirassem. Pois rodocinar
áo léu como fazem outros. só o faria cm sonho.

Inimigo declarado dç tudo que è falso, não
piHk-rm cmretcr me dc coisas serias qom
currcripondciiius imaginários. hora mais mento
c díuo no que escrevo se me dirigisse a um
amigo, tlc cuja imcligçnçia c Caráter fívciSc

ideia precisa, do que mc dirigindo a um pú-

blico formado dc toda espceae dc çenre H
estou certo dc que me teria dado ntuiio bem.
Meu estilo. espontâneo e familiar, não convêm
ao trato dos negócio* públicos, mas è bem
meu, de acordo eom minha maneira de falar,

que É substancial 5 desordenada, sincopada,
dc um ripo muilo particular,

Não sei escrever cartas cerimoniosaí;, que
são no fundo uma M-qüéncia de belas frases

amáveis. Os longos pio iímlují de ufaiçlò e de
dedicação não estão cm minhas forças nem
são <Se meu gosto, Não acredito nisso e não sei

dizer 0 que não penso. Eis-me bem longe dos
hábitos de hoje. que comporuin um esbanja-

menu de fòriiiuJus obsequiosos e servis, rcat-

mente de uma prolixidade jamais vista, e em
que se abusa nas relações comuns de palavras

come vida, alma* devoção, servo, escravo, dc

JS|> Nú líilo: "iflufTue" = densa.q'N. 4o T.>

modo que, se desejamos acentuar uma simpa-

tia cspcciai c respeitosa, os termos para fazê-lo

nos faltam.

Alx>rrece-tne parecer adulador, 0 como
tenho naLural mente a expressão concisa, dire-

ta, sem adornos, considera-me algo desde-

nhoso quem não me conhece por outros aspec

tos. Qs que eu mais admiro c respeito são os

que menos demonstro admirar e respdiar, c

quando mc sinto parLicularmenie feliz esqueço

as convenções mundanas, Em relação ás pes-

soas dc que dependo, mostro me pouco soHcilo

e algo altivo; e agrado úindn menos ns que mc
são mm caros. Parece-me que devem ler em
meu coração c que minhas palavras trairiam 9

expressão ccrla dc meus sentimentos. Trate- se

dc dar boas-vindas, de dizer adeus, dc agrade-

cer. de oferecüF meus préstimos, ou dc quais-

quer outros cumprimento* enfáticos que deter-

mina O cerimonial da boa sociedade, não

conheço ninguém que sc sim a tão inibido

quanto cu. Nunca escrevi uma carta dc reco-

mendação que o destinatário não achasse seca

ou mole.

Os iuliançs. gostam dc editar correspon
déncbtf. Possuo cerca dc ccm volumes de car-

ias, entre jis quais as de Aníbal Caro sc mc aJI-

guriun us melhores. St possuía iodas as

carta!» que escrevi ãs mulheres, na mockludc.
qujmdo minha pena traduzi* os impulsos dc

meu COfação, talvez nelas sc encontrassem pá-

gin arí digna.-» dc ser divulgadas entre oa jovens
OCiOíOüC atormentados üom idênticas paixões.

Escrevo sempre minhas cartas tis pressas,

tão precípiiLidaitietiic que embora tenha unia

pífasima caligrafia prefiro ainda escreve- las cu

mesmo Ei recorrer a alguém, poas não acho
quem possa acompanhar mc quando dito.

Ademais não rccopio nunca, ífabitud os altos

pfwni|ín?i que mc conhecem a admitirem
minhas rasuras e correções, bem como meu
papel ücm dobra nem m&Tgcas, As cartas que
maiíi exigem tlc mitn sào as que menos impor-
tam: quando demoro cm redigidas e sinal! de
que não me sinto disposto a cnm las. Começo
em geral sem plano predeterminado; uma frase

puxa a outra, Hoje os preâmbulo* c o* enfeites

ocupam mais espaço do que o próprio assumo.
Escrever duas cortas cu st a-me tanto quanto
dobrar e lacrar uma única, ptir isso deixo a ou-
trem cs&c cuidado. Niks metros aiÉgremcnce
outorgaria a alguém, ao encerrar meu assunto,
a tareia de acrescentar essas longas arengas,

esses protestos e cumprirncnius com que termi-

namos nossas cartas e que espero ver abolidos
algum íIÍíl por alguma nova moda. Da mesma
forma, aborrece- me transcrever a teoria de ti

tidos e qualidades du dcstinaiãno, o que mui
Las vezes, de medo de me enganar, me levou a
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não escrever, principsimcmc a homens dc
Íljiaítçíí* é dc leis. In ventaram -se Lentos cargos
novoã, proliferaram a taí pomo as distinções
honoríficas c de tal ordem ê sua hierarquia
que, além da dificuldade cm diferençá-las, nos

arTÍseamos a confusões c ofensas tanto mais
graves quanto custaram muito Caru a seus
donos. Sobrecarregar as páginas de rosto de
nossos livros com dedicatórias e louvações
parece-me igualmcníc de tmiilo mau gosto.

Capitulo XLI

O homem não cede a ouirem a glória que conquistou

De todas ar> quimera^ 91 do mundo, a mais
admitida e universal mente espalhada c a do
cuidado com nossa reputação c no*;a glória.

í|Uü apreciamos a ponto de. em troe a dc Lao vii

imagem, de uma simples voz sem OOfpo,
renunciarmos às riquems*. ao repouso, ‘d saúde,
ã vida, bens efetivos e substanciais.

liA fama.
que com a doçura de sua vo* vos encanta,
umi-gantcs morUii*, c vos parece tão bdu, nao
passa dc um eco, um sonho ou. ártica a som
hr;i dc um sonlto que sc dissipa e se esvai coin
ci vento Dc todas as idéias desproposi
tadas que podem passa.r pda mente úm ho-
mens ê d ;i a mais indomável ç leiiaz, "porque
nad cessa de tentar os espíriios mais avança-
dos nu virtude" 1 ^3

. Purecc, Côm efeito, qüc
deku mais do que dc quaisquer outra* se iihcr

tüm wnj maior dificuldade os filósofos,
Nsm ha nenhuma cnj.i fútil kl ade seja mais

clamnicnic demonstrada peta razão, mas da
tem raí/ca tão vivas dentro dc nós que não sei
-Q jamais alguém conseguiu livrar *ç inteira

note dela. Depois dc tudo dito a ilm dc a çvj-
tíir, quando o pensam icr conscguidu. pjv_mu

ca cila cm nós uma tal reação contra os
drgum«Btúg emitido* que CíllCa lião tmiis SC

sustentara, Poia, como afírmu Cacero, exata
mente o* que mai* a com batem querem que
seus nomes figurem noy livrm que escreveram
a rcspçito è que o seu desprezo pela glóriu os
glorifique.

Coru tudo lucgoeiaraos. Emprcsiamos sc

neecssirjo nossos bens ç nossas vidus aos amí-
&íH. mas despojarmo-nos de honraria* em
beneficio de outrem ou lhes cedermos um
pouco de glória sàü zctfos que ainda núu se

viram.

DurarKc a guerra contra os cimbros Lutà-

5,1 Nfi teHtO “revede*"., sonhas vibs, devaneio^
etc. Goíkfroy cttnsígnu significado de quimeríi
qtifi parece fridhor. (N. do Tj
ISf

Tasso.
1,3

Saniü Aflüsitinhn.

cio Caiu lo desenvolveu mil esforços a fim de
instar a debandada de seus .soldado* diante do
inimigo, Niada conseguindo, misturou se a
eles. simulando covardia, para que pnceccsscni
segut 3o

:
e nãü fugir; sacrificava assim sua

reputnção para salvai :l ht>nríi do exército.

Quando, cm 1537, Cjtríos Quinto invadiu ,l

Provcnça. d í/em qtie António de Leve, vendo
que o impergdor estava decidido c çortKtdc-

rando que o resultado da invasão seria infinita

mente glorioso. Opinou ertlreLinin cm sentido
contrário c o desaconselhou a fim de que LuJ $i

a glória e a honra da empresa coubessem batei

râmcnic &G monarca c que sc proclamasse que
graças à seguraria de suas concepções e à sua
previdência linha, em oposição a iodos, levado
a cabo e eotti gremdc exilo o eitlpreendfmento,

GlOritjèava-o deste modo em detrimento pró-
prio.

Tendo d tio os embaixadores da Trágia, ao
apresentar sua& eondoJtneias a Arquilakiidas,
por ocaaião da morte de seu filho, que ç jovem
não tivera quem n igualasse, refitiou o clogiu a
mãe de lírãíuidas, endcrüÇímdo o n lodosr "não
faleis assim; Fsp&m. ü mett ví^r, pn^cuí nu mu-

rtHflS eidndâos maiores e mats vaienics'
1

. bra
batalha de Crecy o Príncipe dc Gâtcs, üinda
jovem, Çíim and ava a vanguarda. O principal
pesn do atíique fora dirigido conlrn ele. Os
fidalgos que o acompanhavam, considerando
que a situação era crítica, chamaram em seu
socorro 0 Rei Eduardo, Este perguntou pdo
filho c, a,n *er informado de ^(Uc estava vívoe a
cavalo- observou; "Poderia roubar lhe honra
de um combalí cm que se empenhou durante
tanto Lcnipy; quaEquet ttuê seja o destino^ o
rnériuj fiá de caber Ehe. E não quis ir nem man-
dar socorro. CCrto de que se lá fosse terE-im dito
que tudo se perdcriu sem dc e lhe houveram
atribuído o resultado da jcirn*LT a * 4

- Certas
pessoas pensavam m Roma, e isso se dizia

ia * Ttto Livb.
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com u mente, que os altos feitos dc Cipiao eram
cm parte da auíorla dc LéltO. o qual, etllre

laiuo h jamais cessou de cxallar a grandeza e a

gJória dc reu gencrai c dt ajudã-Jo &eio cuidar

em absoluto de sua própria fama. A alguém
que dizia a Teopompo, nci dc Esparta. que se

os negócio s públicos iam tão bem era porque

ele sabia eo mandar, respondeu o monarca:
11

Digam. am«, que o povo sabe obedecer."

As mulheres que herdavam o Eíiulo de par,

tinham, apesar do sexo. u direito dc assistir c

opinar nas causas dc sua jurisdição; e os pares

eclesiásticos, apesar dc seu caráter retlgk&Q,

«ram obrigados a assistir nossos reis quando
em guerra, não somente enviando seus amigos
c servidores mas também em pessoa, Em vi riu-

dc disso c que vimos o Bispo dc Beauvais ao

(ado de Filipe Augusto na batalha de Bouvi-
nes* em que tomou paríc c na q uai sc conduziu
com bravura, sem contudo tirar proveito c gió

ria dc cjcrdcio tào sangrento e bruial. Pós
nesse dia vários inimigos fora de combate,
ÈnCregrLndn-os sempre ao primeiro fidalgo que
encontrava para que r>* degolasse ou os
conservasse prisioneiros. Entre outros, assim
entregou Guilherme, Conde dc Saíisbury* nas

mãos do Sr. lean de Nesle. For sutil desen-

cargo de consciência consentia em espancar
màü uicj em derramar rangfrc; C por isso com-
balia unicamente armado dc maça. Há tempos,

ülgticm que cra censurado pelo rei por ter

erguido a mão cyrtrn um padre, negou o crime

com segurança afirmando que apenas o batera

c espezinhara. . .

Capitulo XLII

Da desigualdade entre os homens

algures Flui arco que a diferença entre

um animal c outro é menor do que á que vai de
um a outro homem, Releria se u alma c ík qua-

lidades intelectuais, Por mim. achn que há
uma tal desproporção cnirc Fpam inundas, Lai

qual 4 imagino, s cena pcssmi imiUü minha
conhecida, que não hesitaria cm ser mais
peremptório, dizendo que a diferença entre tal

c tal homem c maior do que cfurc tal homem e

lai bicho.
kt

Ah. como pode um homem ser

Superior a outro !" 1 h O espirito humano com
porta lama* graus quantas braças vão daqui
ao cèu,

No que concerne a apreciação- tias coisa*, é

espantoso que tudo julgando pela* suas quali-

dade* especifica-'! nòu no* encaremos da
mesma maneira. Ebgíamo* um cavalo por ser

vigoroso c ágil: "Apreciamo-lo por sua rapi-

dez. pelos numerosos prêmio* que ganhou em
circos sob os aplausos de huLhenta mullU
dão' â 11 fl

, c não por causa do arreio; elogiamos

o galgo pela velocidade c não pela coícira; o
falcão pela potência dc võo c não pela correio,

e a sirteta; pür que, pois, não apreciarmos o
homem peias suas qualidades especificas?

Tem um belo trem de vida, um magnífico pistá-

cio* tanto de rendimento, comcnramos; c tudo
isso lhe diz respeito evidentemenic, mas não t

3 a 5 Tercncto.
Ja * Juvenal,

dc. Ninguém compra nabo* èm sacos. Sc que
remo* adquirir um cavalo dc justa começamos
por lhe tirar a monta a fim dc examiná-Eo nu.

se permanece coberto, como o apresem avam
ou trora aos príncipes, as partes menos
impofuuues que sonegam u ylniel paia quç
não fiquemos $ admirar o pêlo e as ancas, c

nos afardemos na apreciação das perna*, do*
olhos, c dos pés* coi*ss essenciais no cavalo;

"tem os feis por costume quando compram
cavalo* enaminâ los cobertos* com receio dc sc

o cavalo tem a cabeça bonita c os pés cansa-
dos, o comprador sc deixe seduzir pelo aspecto
de um traseiro bem-feito, de uma certa tlegàn

cia
11 3 9 \ Por que, portanto* antes de julgar um

homem o cocar amo* jã iodo empacotado?
Nada do que nos mostra é dele c cie esconde
tudo o que pode esclarecer- nos a seu respeito,

D que precisamos saber é quanto vale a espada
e não a bainha, porquanto talvez não demos
grande coisa por ela, É fítCCsíário julgar o
homem em si e nào pdos seus adornos. Como
dtz espiriiuosamctuc um, filósofo do pasâ-atlo;
rl
ííabe Es por que o achais grande? Porque o

medis Com o pedestal " O pedestal dc uma
estátua não é parte imegrante dda. Devemos
medi-lo sem pernas de pau* nem riquezas, nem
dignidades: em mangas dc camisa. É o seu íísi-

cu adequado a suas funções? £ ctç sadio c ate

J H * Hnr&ciq.
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gre? Cflítio tem a alma? EMa_ capaz, bem do-
lada sob todos os aspectos? Tem a fortuna
influencia subrc cia? Perturba-se ante um pcri

Bí> iminente? É indiferente ap tipo de nmrte
quc h a cada instante, a pode atingir? Ê ca Ema.
iguaJ, satisfeita eom, a sorte? Eis o que é preçi
SO procurar saber c not fHi-rmitc avaliar yhiJife-
renças existentes entre os homens: HÊ sábio e

sabe dominar -st'? É capaz itu rcsisür às pai-
xões c dc.sprez.ar as lucrarias? Fechado por
inteiro dentro de si mesmo, semelhante a cama
boJa perfeitn que nenhuma aspereza impede de
rodar, é influenciado peta fortuna ?” 1 Um tal

homem eçtã quinhentas bradas acima dos rei.

nos c ducados.; è clc próprio o sseu Empório, “O
sâbto é o artesão de sua própria felieída-
de !“ 3Í3 Que tem ainda a desejar? hlNuo esis-
jtios vendo que a natureza üó exige de nós um
corpo sadio c uma alma serctia. isenta de preo-
cupares c receto s? * Comparemos com eEe
a turba de homens estúpidos* dc alma vil, se

r

vi], inwnstanttn joguetes, dc toda espetie de
paixões lormen tosas, dependentes, todos, dc
outrem; ddü a eles dÊslãncta è rn^íor que do
ecu á terra, Enírctanlo, nossa cegueira ê de luf

ordem que pouca ou nenhuma atcPçái: damos
a esse homem. Quando consideramos um cam-
pones. c um rei, um nobre c um plebeu, um
magistrado e um ^impJes parliculnr, um rico c
um pobfç, uma enorme diferença nos salta aos
olhos, mas essa diferença não consiste por
assim dtfcer MnÜo na diversidade dc Calçado
que usam «na u uüLtoü, Na Trácia o rei di-itin-

guin-sí: do povo de modo singular, mutso mais
do que podemos imaginar: finha umn religião
própriu, tim deus pmieulnr, Mercúrio, que
StfüS HpditOM náo deviam adorar, Aoftdeusesdo
povo, Mnrtc, RaCu>, Dhuiu, não rendia bomena
pem.

tudo issw, cm íuiTip, não passa de eenirlo
k

nãí> constitui diferença essencial tíntre o>.

homens. Assim. atores efe ctmiêdia que
vemos exibirem iè no palco com atitudes dc
duques e imperadores para logo depois volta-
f«m a 4er lacaios ou corrcfimlores, suas prõfti'
sócs originais,

hs-se imperador, por exemplo* cuja pompa
em púhliío nos ofusco, "‘porque brilham nele,

engastadas cm ouro, grandes egrafaldes da
mnis linda ãgu;L. vcxUdo de maguifiocKf traje &

verde-mar que náo tardará cm sujar nas or e tas
nos baixos prazeres*** 61

, ide espiã lo atrás
da cortina; é apenas, um homem vulgar, por
vezes mais vii do que a maioria dns outros. “O
sábio encontra su* felicidade tm si mesma; os

3aí
Hpráçío.

3BÍ Plauio.
400 Lucrécio.
**' W.

demais nao possuem senão uma felicidade

superficial” 4^. A covardia, a indecisão, a
amh Eção. o despeito, a inveja perturbam o
potentado como qualquer outro homem, “Nem
OS tesouros, nem os fachos consulares, afugen-
tam as inquietações e n reocupações que ade-
jam sob os tetos dourados"*^, Mesmo junto
dí seus exórdio* rtao escapa a elas: "n aprceii
são. as preocupações peculiares ao homem,
nao se espantam nem com o ruído das armas
nem com os golpes crucís; Prcqúcmam ousada-
menLc as cones dos reis, c não rÉSpeiíHjn o
esplendor que envolve os tronos

” ***‘. Pou
pain-no, por acasn. mais do que a nó?:, a febre,
a enxaqueca, a gota? Quando u velhice pesar
wbre seus ombros, virão aliviá-los os archei-
ros dc sua guarda? Quando tremer com receio
da rnorLc, acalmar-sc-ã com a presença dos
seu 5 fidllgos camareiros? Quando o chim# ou
0 desejo o ntingirem, reuiufcutã-lo ão 05 nos-
sos cumprinicntos? Esue dossel recamado dc
oufn c pérolas não lerti o poder dc atenuar as
dores dc uma eólica:

M
detlado sobre a purpura,

sobre tapei ti > caros ou a a esteira dv plebeu, n

febre ardente não vos deixará mais ceè)'Míl \
Os íjrdul adores dç Alexandre, o Grande,

repetiam lhe sem descontinuar que era filho de
Júpiter. Dc uma feita, olhando o sansue que
lhe c&corria de mn ferimem lo. disse ele: “Então,
que"vos parece? Nao nchais que é um sntigue

yçrtneElio como o de qualquer scr humano? Ou
c ele íín cor do sangue que Homero poc noí;

rerimenlos dos deuses?" O poctn llurmttdoro
compusera em honra de ?^nEÍRt>rto uns versos
cm que o denominava filho do st>l “Qtjem
limpa íi fitinha retrcii.’ betn s n bc que não e ver
dtiidc"* observou lhe Anlígono agastado com a
bryulnçao.

Ês^c homem não passa afinal de nm
homem. Se não tiver valor próprio nm lho
dará o império do mundo. “Que as jovens o
disputem, que por toda pane as rosas nasçam
M>b os seus pós

,IJ 0 É
, de que servirá tudo isso se

tem a alma grosseira c 0 espírito lerdo? TSem
vigor c serei cspifilü n:u> &c chega ?.t Atmiir & fcli
cidade e nem mesmo 3 volúpia* "O valor dás
coisas depende de quem as possuí: b*aa para
o*> que sabem utiliza lai, dão más para os que
^ empregam mal "* 0 J

. Para saborear os bons
quaisquer que sejam, que pos outorga a forni-
ria, uumpre ter o sentimento que a sen.saçlo
cria. É pelo gozo t uão pela po$sc que somo?:
felizes: ^nan aâo cs^as terras, esses palácios,

* a7 Ocnces-
4Di

«ftCáehí,
iÜJl

Lucréck),
4qç

Id,
* n * Pérsio,
40 7 Terêncio.
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C&&CÍ montes dc ouro c prata, que hão de curar

a ftbrü de quem tf-x pejssui ou lhe purgar a

angústia da alma- Q gozo exige a &aúde du
corpo c da aíuia, Para quein deseja ou leme,

que significam lais rsquezas? São quadros paia

olho* remelentos, ts-tufas para paralíticos^ 400 .

Se se traia de um tolo seu gosto esfra^do
nada apreende; não pode apreciar, cumo um
endefluxadp não aprecia a suavidade do vinho

grego; como um cavalo permanece indiferente

ã riqueza de seus arreios. Por isso diz Plutão

que a saúde, a beleza, a força, as riquezas e

ludu u que CíifiSidtramcji ÍLlseidadu são ulãlci

para quem tem um juízo erradíx enquanto

quem poí^uí um espírito hem formado oscnca
ra, como o que realrriuitie são. E essa diver

gencia veriTtca-RC ipu aimente em sem ido iflver

só. Ademais, |wm Porpo « alma cm mau
estado, de que serrem essas vantagens exterio-

res? A menor picada basta para tirar todti n

prazer que poderia ter cm governar o mundo.

À primeira pontada da gota, seja senhor c

majcsiadc, "coberto de ouro c praia”* perde

eJc ü lembrança dos palácios e grandezas. E
por ser príncipe deixará de corar, dc empai ide

eer. dc ranger os dentes quando tomado de

cólera?
Sc se trata de homem inteligente t bem nas-

cido pouco acrescenta a realeza à sua ItUci

dade:
l,
se tens bom estômago, válidos os pás e

os pulmões, as riquezas dos reis nada te darão

a mais
11 * 1 Percebe que tudo isso c aparência

c trapaça. Será salve/ da opinião do Rei Seleu*

çp que dizia que "quem soubesse quanto pesu

um cetro nfo se daria o trabalho dc o erguer se

encún irasse um no chÉo’\ c cuin essas pala-

vras queria mostrar como são grandes c peno
sos o$ encargos de um bom rei- E sem dúvida

não ê fácil lidar com os negócios alheios, ve os

POSBQ& Já nos custam tanto suor. Quanto a

mandar, q que sc afigura sumamcntc agrada
vel, em considerando a fraqueza da razão hu-

mana e quanto é difícil escolher quando se

duvida, sou de opinião que c mais «3modo sé

guir do que guiar; e repousa o espirito- não
andar senão por caminhos jã abertos ti não res-

ponder ítcnãc por $t prúpriu; "mais vale obede-

cer tranquilamente que levar a mão ao leme do
Estado” 411

. Acrescente se a isso o que «II

r

mava Ciro, a saber, que o comando so deve
caber a quem valha mais que os comandados.

Segundo Xenoíonu^ o Rei Hícron pretendia

que quanto ao gozo das volúpias íntimas çstao
ps soberanos cm piorei condiçocs que os parti

tu lares, pois a facilidade com que as saLtsfa

Horãein
40ft Tibe lo,

* LU Hofkio-
" 1 LaçrÉde,

zcm tira- lhes algo desse sabor agro-doce que
Lhes empresta a dificuldade ’*Amor demais
enjoa, como perturba o estômago um prato

agradável comido com exagero "***. Imagi-

nam que ãs religiosas do com apeteça a músi
ca? A. saciedade toma-a aborrecida- Os festins,

as danças, as mascaradas, os torneios divertem

quem não os vè aimudadamente e os deseja

ver, mas para quem os tem como espetáculo

comum são insossos c nada atraentes. Assim

também não são as mulheres excitantes para

quem delas goza à saciedade. Quem não tem
tempo de ler sede, não lem prazer cm beber.

As petoiica* dos preslsdigitadores divertem-

nos. mas para cies sàd corvéias. Por ãxsn gos

tam os príncipes de por vezes se fantasiar e

viver nas baixas ciasses da sociedade: “alguma
mudança não desagrada aoh grandes; ks veze-s

uma refeição írugaE< sem iapelcs nem púrpum
5 c.ih o teto dn pobre, lhes desanuvia a fron

Nada incomoda mais do que a abun
dãnciâ. Que desejo não se amortecerá diante

de trezentas mulheres, como as tem o sultão

ttn seu harém? Que prazer de caçar teria quem
o fizesse com sete mil faleocx?

Além disso o brilho da grandeza compurti a

meu ver inconvenientes dos m:ds incômodos,

quando os grandes ne dispõem a gozar os pru

zeres mais doces. Estão por demais visados,

geme demais se preocupa com eles. tanto que

tilo compreendo que não exijam deles que
escondam melhor e dissimulem míui^ erro&.

Pois o que ú paru nóü indiscrição neles consi

dera o povo i ironia desprezo, desobediência à

lei. Álcm da inclinação para o vício,, d ir se iu

que juntam a seus desmandos o prayor de vio-

lar e espezinhar as ordm&çoai. Platão está

certo quando etn seu “Gíirgias” define eomo
iir«ro aquele que na cidade icm licença dc
1'a/cr ü que hem entende e acrescenta que o
espetáculo c ã pLibfktdiide dos nbuxos Chocam
m^iü K por vezes, do que os próprios ubu&Qs,

Todos receiam scr espionado s c contrcdados;

eles o são até cm suas autude* e pensiuncnicis,

l>orquariio todos pretendem ter o direito dc 05
julgar e ipteresse cm f:i?é-1o. Sem contar que as

manchas ianto mais visíveis quanto 0
lupnr em que íc encontram é aparente a

iluminado,, Dm sinal ou vnrruga na fronte

vrc crt sè melhor do que uma cÊcairiz alhures, fl

por esse mocivo que os. poetas sempre repre-

santam Júpiter, cm suas aventuras galantes,

sob um aspecto diferente do verdadeiro, c que,

crua'u lííí ntujtas ccinj^ do género que lhe atri-

hij êtti„ em uma si?, ao que me parece, e ele

apresentado em ioda a.íua aTiajcsLudc.

412 Oidiu,
A l "*

I lyrkio.



Hhsr™ conta igual mente quanto o in.cc>-

mvúa a realeza, impedindo-o de viajar l[vre-

mcíire, mornendo-o por as^tm dizer prisioneiro,
swi poder ultrapassar as fronietrüs do país e
cercando-O por toda parte dí uma impor Lana
multidão. É preciso convir cm que. as mais da^
vezes, vendo nossos reis à mesa, assediados
por desconhecidos faladores e curiosos, tenho
sentado mais do do que inveja. Diz ta o Rc;
Afonso, a propósito, que a sone dos asnos era
preferível à sua; deixam -nos ao menos pastar à
vontade, o que os reis não conseguem de: seus
servidores, Nunca admiti que pudesse ser agra-
dável para um homem sensato g normal supçir-

Uit os olhares de defenas dc pesuoas quando
precisa ir a retrete. Tampouco compreendo
que se acomode melhor um rei com os serviços
dc alguém que possui dc? mil libras de rendi-
mento, que tomou Casal ou defendeu Siena, do
que com os de um bom c experiente criadçi de
quarto. As vEinlajg.cn 3 do príncipe são citl sua
maioria p uramente imaginárias e cada camada
sociaí tem seus príncipes. César chamava rei-

íinhos ans senhores que t t\a Ga li* de seu
tempo. I rnharn o direito de julgar.

Salvo o titulo dc Sirr*' \ vai-se longe atual
mciitc na imitação dos nossos reis. Nas provín-
cias afastadas da Corte, na Bretanha por
exemplo, onde o senhor vive em permanência
em $eu feudo, a adminisi ração da casa, as rcrla-

Çfjca Cont SC lia húdílos. os oficiai S que o ecr
eem, o género de vida que kva. as ocupações,
o protocolo seguido, sua vida íntima no meio
dos servidores, ,icé as própria* jdéi JiH. E Lido se
assemelha e su ajusta ao que w fa* nu Corte.
Ouve falar do rei unm cg?, por Jtno. como Ouve
lalar do rei da Pérsia; í «c n reconhece é em
viriude dc algum parentesco longínquo assina
htdo cm seus arquivos, Em verdade, nossas leis

dão- nos grande liberdade. O peso da numix
dadü fcnl não- :>C faV, sendr nmifl th i que duaü
veí.cs na vida tk um fidalgo francês. A sujei

ção completa o efetiva só sc impõe Àqueles que
a conskJeram vam^j&ss porque a trocam por
proventos c honrarias. Quem permanece sosse-
gado em Sua* (erras í sabe dirigir seu* negó-
cios içni. querelas nem proce&sos é ião livre

quanto o doge dc Veneza; M Poucos homens
são atados a servidão, inúmeras a cia sc
amarram " * T 6

r

Mstí y que Hífirqn coloca entre m maiores
inconvenientes da pmlcia c a careneia dc ami
zades e relações cordiais que constituem o
mai^ doce t perfeito encanto da existência

4

1

+ CarrcíjporUk a Senhor e por Senhor s? traduz,
mas saftmnt •ns emprega cm rclnçgp ap r-ôi.

(N.doJ)
41 1

Stneea,

humana. “Pois que prova de aíeição posso
alcançar Út quem, queira ele oh não. mc deve
Ludo o que possui? Posso tevar em conta a.

humildade de suas pai arras c a sua respeitosa
cortesia* se não tem a possibilidade tk se con
du?.ir diícrcnternentc? As íiOTinenageníi que me
prestam os. que me temem não me honram, são
prestadas à realeza e nào a mim pessoa Emente.
Como âti Sêncca, a maior vantagem dg rcak-
7.a está cm qug o povo é não somente obrigado
a sofrer rnas ainda a louvar os gestos do
senhor. 1?. não- vejo que o bom como o mau reL
o que detestam como o que amam, são trata
dos da mejma mime ira? Dc igual modo, com o
messm c> cerimonial trataram o meu predecessor
e assim tratarão o meu sucessor. O fato dc
meu.^ súditos nãn mc ofenderem não significa
afeição; riçm o poderia assim considerar, por
quanto ainda que o quisessem não estaria em
suas possibilidades oFcnder-mc. Ninguém me
Iryqüema por ami/.ade, porque case senlinicnto
não pode existir quando as relações e as trocas
dc ideias são tão raras; a altura de minha posi
ção ajasta tne dc qualquer intímEdade. Enitc
mim c os outros homens há demasiada detfi-
guttld&te c desproporção. Seguem rne porque ê
bonito ou por costume; ç mais do que a mim íi

minha fortuna., a fim dc aumentar n dele^ pró
prkís. Tudo o que me dizem c fazem não passa
dc di.^imuEação

1 estando sua liberdade Conlip-
Wfl grande- poder que tenho sobre etes.
Nada vejo cm torno dc mim que pão sc esüort-
da sob uma mancara?’
Os eortcsão.s elogiavam de uma feita o

Imperador Juliano porque se esforçava por jíer

juiuo. "Orguliuir me ia de vossas louvações —
dis^iê — sc vi^ssím dc pessoa que ousa&soni
dcnunçpitf e censurar meus aios, caso mc con
duzi^c dc oiíirji maneira.

1"

Tl-kIü as verdadeiras vantagens dc que
On ivrírtoipcs aao comuns nos homens dc

fortuna média Csomcnic os deuses cavalgam
animais alados e sc alimentam dc ambrosia);
nào diferem dc nós quanto ao sono e ao ape ti-

ic: o aço de suas armaduras não é mais bem
temperado do que o das nossas; suas coroai
não os abrigam dú Sol e da chuva.
U ifX-leciuim elevado aos píncaros da forlu-

n;iT ludo abandonou um dm para gozar os prn
v:crcs de um stnipks cidadão^ Tempos depois,
exigindo oí negócioi púhlicos que asMimisse
novíimcnie a direção do Estado, respondeu aús
que lhe forAm solicitar que aceitaise o cargo:
“não procurarieis persuadir-rae vísseis o
belo renque de árvores que tu mesmo píantct
cm minhusi terra*. G OS irsehks que semeei,

1
',

Anacár.sEs é de opinião que tj Estado mais
fcCiz seria aquele cm que k dada.s as condiçôe-s
iei]fliA dc rudo é de todos, a preeminência se
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medisse ncJa virtude e fosse o vicio relegado
para o último lugar.

Quando o Rei Pi iro quis eou-ar na Itália, Ci
neas_ seu avisado conselheiro, lhe disse, que
™ndo mostrar-lhe a intimidade dc sua ambição:
“Com que fim. Senhor, concebeis semelhante
cmpruendÈnieriLo? — Com o Um de mc tomar
senhor da Itália. E feito isso? - Passarei ã
Gâlaa e ã Espanha, — E depois'-

1 — Irei sufoju

giir a África, c quando afinai foi senhor do
muado arei repousar c viver satisfeito c tran

quilo. — Por Deus, Senhor, dizei o que vos
impede de f&zê-lo desde logo se tal è vossa

vontade? Pur que alo gozar inicdjaiamejiie

Esse repouso a que aspirdis e vos poupar assim

Lantas dificuldades, tantos acasos a que vos

ides aventurar?” "Eí sem duvida porque a rio

conhecia os limites que devémos opor aos nos-

^sdcsc.ios. limites além (JüS quais cessa o pra

zer verdadeiro
' ai 6 -Termino com esta máxima

de Cornei to Ncpo*,. que achü singularmcntc
aju alada ao nosso assunto: "É com seus costu-

mes que cada um cnnslrói o seu destino."'

g 1 11 LucrécH>-

Capítlilo XLJ11

Das leis suíituárias

A maneira pela qual nossfls teta prcCúmm
regular ns nossas despesa* extravagante* c
ostensivas com a mesa e o vestuário parece
contrária ao fim visado, O verdadeiro modo de
atingir um tal objefivo seria infundir m>
homem o despreze pelo ouro e a seda. como
coisas vàs c irmtcta; c cin vev disso, nós as
valoriv.nmos uínda mais. o que c maneira bem
cola de os dísgo.stir delas, Dizer, como o
temos feito, que Os príncipes: poderão oomo
«tomou, usar veludo e tecidos dc Ouro. proi

b indo-o mi povo, c dar importância ti esshs

coisas c aumentar em todoa o desejo de as ter,

Que o$ reis renunciem üurajo-samente a esses
sinais de pandega, pois não carecem de
outros; wntdluiHCü exeessos .s-ão mnisdeseul
púveta em parficutiire* do que nos príncipes. O
que vemos em certos países mostra-nos que
não faliam meios melhores de csiahdeccr
distinções exteriores nos yraus de hierarquia
weiíd fo que considero aliá.% medida inicligú-iiit;

em um governo). s«m que se recorra a um
exibicionismo suscetível de desenvolver a cor-

rupção c que compone inconvemcnUís tão
viíiveis.

É realmente admirável ver como, ne&sns coi-

sas de nonada, impòe o costume com fydli
dad& e rapidez a .sua autoridade. Mal decorrera
um ano que, cm virtude do luto pela morte de
Henrique II, se usava tectdo de lá, c jã a .seda

LanLu sé desacreditara que, vendo alguém
assim ^vestido, logo se imaginava fosso alfium
burguês da cidade. Turnara-se pe-culiar aos
médicos c círurgiòes, E embora cm iodas as

ciasses da sociedade ludüS se vestissem de

igual modo, a elegância natural dc cada urn
bastava para revelar a que classe pertencia. Ua
mesma forma, rapidamente se fez moda no
«Érejtu o uso de us.ir sujos gjbões de camurça
o(j leddü ordinário; c logo sc abandonaram us
bêlüh c ricíu* VEsiimcntus, que pasmaram
inçumc a scr cril içadas. Deem o exemplo os
rei*, renunciando i cítãs dcsptsas: em menos dc
um mcs. sem deeruto nem ordennçáo. será
emsa 1'ciia; rodos os icgu iremos. Ao contrário
do que ú\t. hoje. dever iu u kj determirnr que
ruinguêm. :

à cxceçuu Jíj^ funânbutos c pmstitu
Uis

?
teria d direito de usar tecido* dc cores

vivas e jóias,

Foi assim que Sdfeuco corrigiu os costume*
corruptos dos tomps. Determinavam sua*
ortlenaçuc^ que as mulheres dt condição livre
nãu podiam fazer-se acompanhar dc msiu dc
umx criada, a menos que estivessem embriafia-
das. Que somcncc aü mulhcrci públicas c de
vida aErodi* puidiís^m \air u iioiie, u.^ar jóili dc

OUíO c vostidus bordadiUi. Que à cxccçào dos
que. por prüft&sãü, prostituem mulher e filhas,

nenhum homem tivesse anéis de ouro ou roupa
de Letüdo fino, no género do tecido fabricado
cm MiletaCom essas çjtóeç&s, que cstjgmati
Ksvam quem delíts se beneficiava, dc^iou
üjt^enhusumente seus concidadão* das futjli-

tfftdes e dos prazere* perniciosos. Foí um
modo muito eficiente de chamar o* homens nn
dever e a obcdièttciEi, inuentEvando neles o *ei]

timento de honra c u ambição.
Nossos reis Todo jstjdcm nessas reformas

exteriores. Seu gosto fa? a lei: “tudo o que
fazem os príncipes, dir-se-ia que o prtscre-
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. G resto da França acompanha a
Corte. Que abandonem essas braguilhas tàu
feias que çxibem as partes oCuIlas do crrrpn: c

esses gibões tào amplos e pe^adoa que nos
deformam e incomodam quando precisamos
iumar nos - e esses eabeios efeminados: e esse
hihjio de beijar os que saudamos, no rosto ou
nas maus, gesto que só ao & príncipes era outro
rn devido: e que tondçnçm esse hàbilo de, cm
lugar de respeito, l-.ü ftprcãcnlar n Odalgo sem
espada, desbragado como se saísse da reireis;:

c mais esse outro costume \ contrário ao privi-

legio que sempre teire a nobreza francesa) de
manter a cabeça descoberta em lomu deles,

ninda que Eongt, e não wmcnlt deles mas dç
ecm outros, pois lemos numerosos terços c

quartos de rei que exigem a mesma coisa, Que
o queiram r&ftlmçnttr, e essas inovações e ou
tras muitas do mesmo gênero iguatmenlc

A 1 1 Qu in Liliane.

[ameniáveis, logu serão desprezadas e desapa-
reccrün. Trata-SC de CíTOs superílciai* mas dc
mau prognóstico: quando vemos radiar O JX-

boco da parede temos aviso de que a estrutura

se desconjunta,

Platão em suas leis acha que não lià tio

munda calamidade mais nefasta parn a Repú-

blica do que permitir que a mocidade intro-

duza modificações no vestuário, nos gestor
nas danças, nos exercícios e nas canções, em
obediência a impressões instáveis: c que cor
m atrãs das novidades e aplauda os inven-

tores. Pois com isso sc corrompem os costu

mes e se tornam as antigas instituições; objeto
de defiprcí.o, Em tudo. com exceção do que ê

ruim, devem -kc temer as mudança*: da* esia

ções. dos ventos, dos alimentos edos humores.
Nenhuma lei tem valor cfelivíi, fora daquelas a
que Heus deu «ma duração tal qyc ninguém
lhes conhece a origem nem as viu diferentes.

Capítulo XUV
Do sono

Ordena- nos u rtalo que sígünot; sempre o
mesmo caminho, mas: não ihjs diz que; o faça

mos sempre com o mesmo passo. íi emborn u

sábio rso deva permitir que as paixões hum ei

nas o desviem do caminhe certo. pode etc

muito bem ponderadas a fim dc apressar ou
retardar a própria marcha, em ve/ dc se mm
ecr rui meio àv.his comn um giganta imóvel c

impassível. Sc a própria virtude fosse encarna
da, 4. pui^o bater Lhç m oiíits rapidamente,
segunde lusas uUa jantar ou sc Isinçasaa ao
u^alto- Má mesmo circunstancias cm que é

ncccssáfÍL'1 que *c inflame t se exulte.

Eis por que observei como coisu rara que
por vezes os grandes persunlpas cm seu*

mais importantes empreendimentos sc eonser
vam tão sereno* que nem sequer perdem o
sOno,

No dia da batalha que irtivou contra Oario,
Alexandre, u Cirande, dormiu iã.o profunda-
mente e até jà manhã alo*, que, cm sendo qua^j

liora ílc com bater, Parmênion fin obrigado a
entrar lhe no qtia.no íi fim dc acordá-lo. cha-
nnmdü-o duas ou uõs vezes pelo nome. Na
notrü üm qutf- ti? v<»l u-e u yuicídar-sc, t> lrrtpi;r;Kliir

Otàü, depois dc por cm ordem seus negócios
domésticos, dividir seu dinheiro erurc seus

servidorc^ afiar a Cspuda Dons a qual se ta

matar, já ulo xo mente n cstpeni dc xubcr .se seus
amigos estavam cm negurança, adormeceu tio
profundnmonle que üetií criados o ouviam ron
eat. A morte desse imperador apresem a certa

anaJogia com n do grande Catão. FUte, às vés
peras dc se suieídar e a cspcríi dü riodda tlc

que os senadores que nfasiavR de si tinham
embarcado cm Ülícêi, pós se n dormir sãu bem
tjue Oo quuruj viíinlto lhe ouviam o nttdo da
re,HpjraçãOi A pessoa que mandara ao porto
tendo 0 acordado para dizer íjue a tempestade
perturbava consideravelmente a manobra dns
vcla&, enviou ele outro c ãc tnílondu nova
nienie no Iciiu vohou tv adormecer; e assim
fíeou a dormir ate a votia do segundo mensa-
geiro com a noriçia de quu n partida se

clctuara,

Encon iramos rtíndft cm Catão ocrta simiEi

lijtle com o que LUiLtjjjui^de Afexundrt-. Quan
do du grartde 'e perigosa bm rasca que por
pouoo não fez vingar a sedição do iribunti

Mc ido, o qual, a propósito da conjuração de
Caril in a, queria publicar o decreto chamando
a Roma PartipL-ij u seu u^órtíltí, uo qtic- ivomen

;e Catão st opusera, graves palavras ç pesadas
ameaças linham sido trocadas no Sínaíio entru
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Me tela e ele. Nu dia seguinte. devia efeluar-se

a publicação no Fórum Os dois adversárias

iam encontrar.sc. Meteio apoiada pelo povo t

pt.Tr César. então favorável a Pompeu, devia

apresentar-se acompanhado de numerosos es

cravos estrangeiros e de espadachins disposto 1
;

a todas as violêrtciaís; Calão linha por si ape-

na;- sua indomável coragem. Por isso, seus

parentes, servidores e muita gcnic boa estavam
preociipadÍHSitrLos. Pensando no pengo qu=e íll

correr, houve mui las que passaram a noiío cm
oaaa dele. mas não puderam descansar nem
cumcr. Sun mülhcr c filhas rtão paravam de
chorar. FEc, ao contrário, recotiÍGrluva tudo

mundo. Depoiü de haver ceado coma dc coslu

mc. foi deitar se c dormiu um sono ião pro
fundo tfue pela manhã um de seus colegas da
tribunalo teve que jr auordã lo a fim dc que
chegasse até o tribunal onde os partidos Sc

defrontariam, Conhccizndu, pelos atos de sua
vida, quanto era grande sua coragem, podemr^
sem receio de nos enganarmos atribuir essa
calma em lais circunstâncias ao falo de estur

sua ai cri a muito acima de seinc th antes iiciden-

fcs. os quars para dc não eram motivo dc
maior preocupação que o«s mcidctUcs híibiti/iii

s

tia vida.

Nn batalha oav^l que gunhoii na Stcilia eon
ira Sexto Fouipuu, Auguaicn no momento dc

iíiiciar o combale, dormia tão profundamente
que foi prccíFO que SCuS uimgóü o acordaysCm.

Isso deu ensejo a que Marco Antônio mais
tarde, alegasse não ter tido ele a coragem se-

quer de assistir as evoluções de seus navios e

de não se ter rnoíttfadu a seus wldades senão
depois que Agripa lhe veto anunciar que a

vituriü cra suu. M:Vk.i 3 o Jovem, fez piur ainda:

na dia de ueu último esforço contra Si la. após
haver ordenado a Iropa.. dado a palavra de
urdum c o sinal de combate. deitou-se h som
br a de uma árvore pura dtíic^uisar e dormiu
Ião profunda rneqie que .yj acordou quando
seus homens cm fuga passaram por cie: nada
linha vjslo da lula. Atribuem a faio a uma fa

di^a exces.sivn provocada paf vxagüriidu Lrubu

lho t: lafla dc stíno. Não podpjj mnÍ5 COnsigP-

Cabe aos médiüus dizer-nos sc o sono c ião

necessário ao homem que sua vida dele depen-

dí- F.m apoio dessa asserção temos eto Roma
o caso dc Pcifícu. rei d;i Maeedônín, que fífcc

ram rfiorrír impedindo o dc dormir Mas, por

outro lado, Plínio reluta casos de pessoas que
viveram durante muito tempo sejti dormir.

llcrÕdCLo fala dc povos que dormem a metade
do ano g velam os outros Seis meses. H os bió

grafes dv ^pimcnidcs comam que esse sábio
dormiu durante cLnqiicma e sete anos seguidos.

Capitulo XLV

À batalha dc Drcux

I tasjv-c cm nosso batalha dc Dreus pariicu

liirUladcü r mamente vistas. Os que itâo são
favoráveis ao Duque de Gutse observam que
nào há de.scolpus paru o fato cie n:r ele sustado
a açào dc Sun Lropa c contemporizado cn
quAfitfl a inírni^o esmagava o Sr. Cnn deslavei,

comandante dos c*ércilos, c lhe arrebatava a
artilharia, h dizen) que ele teria feito melhoc. a

rim dc cviiai as perdas consideráveis que se

verificaram, atncnnda n íuiversãrig pdu El mi eu
cfn lugar dc aguardar a po-i-sibil idade dc fape ln

pela retaguarda. Aièm do que denumsira o

resu Liado da batalha, devemos convir, sem
Sectarismo, cm que nâo somumu os chefes mas
lamliém cada saldado deve ter em vísl;j unica-

mente o úíilü final, c qtie nenhum incidente
píirijcutar por mais intcres&anid que seja dcsre

desvia- los desse objíLivo.

Falopcmea^ em um encontra cam Macrini-

das, Hítíru se preceder de immcro$a strupo de
archeiros t lanceiros. O inimigo, depoi&dc as
ler rechaçado, divertiu si em os perseguir a gs
lape ç se eneontron asüim dcKfítsmdo ao lotiga

tia ct^rpo Lie bnlathu dc FUopcmen. K-sic, Eipt-

s;lf (Íji emoção provocada em seus soldados,

nào julgou çürivcrkrne mexer -:ie para lí em
socorro dos Dcixau que n cavalaria os
perseguisse c tis. tiqiLidasse sub suzz vistas e só
fliacoLj fu-'- ínfantíss iaiiimgo-s quando os viu Mffl

pmssibtl tdade de serem apoiados pelos cavalei

ros. f
:

, embora se iratasse de tacedemõnios,
derroLuu-us facilmente tanto mais quanto os

aiaeou quando tTnagsnnvam ter ganha e come
ç&vnms n debandar. Isso feito, lançou se eomrn
Macânidaa- Ê este um caso que tem grande
arudugiit cum u do Duque dc ti ui SC,

Na batalha, tão vivamenií disputada, de
Agesilau canlru a? beócios, batalha a que



Xcno fonte as.srsiiir c dectara itr sido a ma;:.

eíiearniguda que jamais presenciou, AgcsiSau
li :1o quis aproveitar a v aniagem que a soríe the

oiércLÉj, du dentar desfilar i< corpò princLpal
tio exército inimigo c ataca -b pela retaguarda,
uuiiin embora não duvidasse da vitoria. AuIkj
va que assim agindo daria prova antes dc híibi

íidade que dc valem ia- Para demonstrar seu
valor c sua coragem csccpcionaL preferiu ata

Cíir de frente. E emui, pois sofreu sério maln
grú e foi gravçenefttc Sc rido. Obrigado a reunir

de novo sua geme, tomou cntào o partido que
recusara antes. Abriu uma brecha na tropa

parn d.ir paisagem ao* ardorcuSós beócios c dc
j>nis que estes passaram c já marchavam em
desordem comi-] gente que se acredita fora de
perigo, perseguiu-os carregando contra dei;

petos flancos, Não conseguiu, çfiLrcLanlo, rom
per suas fileiras nem apressar lhes a retirada,

Foram se devagar, sempre agressivos, até sç

porem a saEvo.

Capitulo XLV 1

Dos nomes

Eor grande que seja a diversidade da.'- ervas,
chamam a tudo salada. Vni.r fay.c r o mesmo e.

;i poipnsito de nomes. apreventar aqui uma sal
galhada dc coisas. Cada pais tem. não sei por
qiit, ncuncí qLte çào levudus a mal. Assim, em
iio^sa lerr^H Joio, tiuiNiermc, feuíuülitn. Dir
se pa igual Fiieeue que na genealogia dos prínub^ CCríOS nomes se reproduzem fatal mfinte:
F-lobirpcu. no Egito: Henrique, pn InglntemiL
La Nos, cm Erançnt Rnudouitk n.v. Elamlfcs; :

cm im.ssa velha Aquiiâniy, as íiüjlhcrmes. de
que dizem derivar 0 nome atual de Ciuyeuru;,
etimologia que não se acciiariu facilmente sc
otiiras ião pouco admissíveis não :w; encoii
(fíissein no próprio Í^Laiau,

H coisa de nnnraJu u no cn tatuo digna de
rtoca. ism virtude de sua singularidade, o que
relata uma testemunha ncul rtr; Henrique.
Duquv d ci Normunílhi, filha lt Henrique,
segundo rei da Inglaterra, deu mm íTnnçii uai
ftshrti rti. qual o riu mero dc mib c s eonvidndus
era ião considerável que. por divcriimciuo.
sumlo m mesmm divididos cm grupo* di- pes
MUí.s de nomes idênticos, 0 mais numeroso foi

0 dos í uiilhcrmejq pois ccrtio e de/- eiivíilh eirós
iishiin baLiüados tamoram lugar ii mesa. E não

contaram o* simples fidalgo* nem us
scrviçnia,

Mio e mais singular agrupar i\ mesa os COn
vfváy pelos nomtK do que servir os praias mji

ordçm di: suja ifiiguiia, como o fez o Impera-
dor íleiii. Serviram em primeim lugar os que
começavan por m * 1

c çm seguida os outros.

* 1 u Não Iraduv-iram CUSCS uum™ finfquc em por
1 -jy.ue l

. comecam com letras difeníntçfi. No ic*tn
dií.-se:

l

muumns, mnreaKstn. merli teí^ É miu-souln
1
’.

ÍN. da T.)

Dszgiri que é vantajoso ter bom nome ou
renorno, iüia e. ter crédito c rcpuL^àü. Elâ

iguaímeiití p UI idade cin (çr um rama bonilu c

qutí sL.in fácil de ^ pronunciar c reter nu
memóriu. Nós mesmos, eniru mosmiv serviçais,

cliamamos de prciftrcncia os que nos vêm mais
filei Imeni ii aus lábios.

Vi o Rct I fettrique |[ nuo poder pronunciar
csriiamcmtc 0 name dc um fidalgo daqui da
OuseonJui v esse mesma principc apirtar que sy

desse rt um a das camareiras da rainha o nome
dc nll n terra nasal, ^rquíuno considerava que
a bame de sua fimiflíii era ph?r demais vulgLir.

Sóeratts cunsidern qpc Jnr belo» nomes id seus
filhos ê um cuidado qnr os puis nao devei rs

üsquedfir

í 'unia \c quv ji fundnçuo dc Nolrc J >nme La
Grande, cm Poibers. g devida yo Jato dc iuu
jovem debochado, que mm ;svu uo local, bnvcj-
oncimiuido uma prostituta à qunl indagou do
name Em lhe respondendo que era Maria,
acordou nele rcpçnUnamcnLt seus wr\ Limemos
rdigiosoü. Tom t«lo então de respeito peto
sniíitti nome da Virgem, nk> sò expul^u
irrcdialíimcmv -1 mulhirr como 'c corrigiu gm
definitivo, I : 1 11 vista desse milagre, ali si; eons
[ruiu uma capeta u N 0 a Sctljiara e mais [arde
;t igreja que caiihegemos. Koi fida vtiz c 0 ou
vido quç a devocm\ atuando dirctamcntc s. Mm.-
-t alma, provocou css;i rcviruvolis no jovem
O falo seguiu te. do mesmo género, vertfi

cou sé em couscqdênciifc dc açào imediata
wjbie os senudos: Piiagora*. cm companhia de
alg uni jovens, em uma festa, percebeu que, em
se CMjucruando os espiritou, propunham
peneirar violenta mente cm urmi casa respeitá
veS. t^eieiuninou cntàa i orquesirni que toeoüüc
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outras músicaa, graves. severas. monótonas, m
quais adormeceram pouco :í pouco m 4_-ni.11

siasmos.
1 Í1 ÜQ dirá a positndiide que essa Reforma

que surgiu em nossos dias. nào tbi exata e vigi-

irjrut. pois se aplicou rtão apenas cm combsteí
o.s erruí c! os vícios, um encher n mundo dc
devoção humildade, obediência, paz c jlhÍu

-.-nrit di’ s arc ti<,Le: 'í . i-uo também um proscrevei
nciMtJs nomes du bíUismO, Carfcte, Luís. Frnrt-
cisco, substituindo-os por MáEliSalém, Fjc
quiel. MaJaquius. muito mata dc acordo com
ns dogmas da fé? * 1 a

Um fidalgo da minhíi v izhlliaiilçíi, SUpkltnrtdo
ã superioridade do passado sobre os tempe.s
atuais, cão esquecia lJc levar em conta o \*ibor
í: a clcgàficía dos numes dn nobreza amiga

:

Orumcdan, Quedragan. Agurilau. Só cm os
ouvir já ?? sentiu que crurn de gctiii: bern dii'c

rente dos Pedros u Migueis?
Agrada me que Jueques Amyoticnha correr

v **do cm Réus escritos cm Francês 05 Itort^e^

laíinos cm latim. Agraria me que nm õa tertha
alterado e modi ficado, a firn de lhes emprestar
uni feitio francês, a principie isso me pareceu
-dgo estranho. mas j;j sun tradução, tão conhe-
cida, de P lutarco contribuir 11 pnra que o estra-
nha.ssc menos. Muitas vezes desejei que os que
escrevem Crónica* em lafim, transcrevessem o*
rmtncs próprio* como são; mctafitorlbsGandu-
l * Wego ou romami para os tornar mais
gmciouHL. faAciido de Vandetímm, " Vallernon
toam”, itcabaifi confundindo-nos, NIo hc
mos mata onde cs 1 amos,

Lneerrtuulo nossas rdlcitôcs sobre os
nomes, dt^arnuR que é muu hábito e de péssi
ma« consequência? chamar cada quuE pelo
nome de sua? terras mi de ?eu castelo, Isso,
muis do que tudo, laz que se míxturcmi .ts raça-;

c não mais pos?am dtaim puir se uma dy outra,
Um caçula de bou fumilia que recebeu unu
ivrra cujo nume liutuju de empréstimo, ç 00:11

ek se tornou conhecido c fcspcUadSo, nno
pode boncsiarncnte ah.indnnar. Fm \u tecendo,
deí anos apôs. passa u terra ú* mãos de um
estranho que fií a mesma coi.w. Como scri
possível deslindar tal embrulhada? A esse ruí-

peito. aliás, não ê necesüãrm procurar çjícin
pJo.s tora dç nossa cain real* em que hã tantf^
numa quantas partilhas, houve, a jhjíuu de mio
riviii-, sabermos sma oijgem. Com luz liberdade
< funtasiii psocedem nesse ^eiuido em nosso;,
di as, que não bui de pessoa elevada pdn Ibrtu

nu u uniu sítUnlÇoo qualquer, que não Ihçdes
cubram logo títulos genealógicos ignorados dc
seu progenitor, unxeriardo o C\h alguma ilustre

1
1

5

Munia igne ironi/a c. sççtari.smo rios reforma
dores.

linhagem. F ano as maisí ub^curas FaoiíliaS que
melhor sc prestam a tais falsificações. Quantos
fidalgos riãti remos nó^-em França que. peh.T

que djzçm (mais do que pdo que dkem os
outros L sãy dc raçn re:i I Ü Uso For observado
urrs dia muilei cspiriLuu.\amen!ç pi-jj um de
meu?, amí-goa nus seguintes cirtunstãncías: em
uérta reunião, tendn ué vctiíloado uma desa
vvciçuenrru dois senhores, um dos quius, pek^
seus títulos c aliançEis. tinha preeminência
inconi estável ^bre u nobreza comum, procu
:uvy e:ida i\m dus pteBcnlC^ igUaJELt st ;jí,j mais
ilustre ateguuuJo sua origem, a semelhança du
nome. ydho& lilulus l'am j banes, 0 hrnsãn.
sendo que que menos }>.idi:i úiltgnir í;c dkin
t ílI inuido de um rei de além-mar. QuiUldu
passEiram ã sala de conter, meu íj rnigo. cm vc/
de sc dirigir para suu iugar, começou a rêcuan
multiplicando a^ reverências e suplicando ã

a^f-isiéneia que lhe deseulpa.s.sc a icmcridüde
que tivera de se manter ate então cm pé ric

imunidade uom liio cmaíleítlc* Fidalgo?. SÓ
punira irurérn csíava sendo inínrmniíu de suas
quaiidaítcs C privilégios c jfolickava qiic lhe

permitissem desde Já pr£si,ir homenagem n íug
condição síJciciL, c que nào lhe cabia sentar se
junte? a tão numerosa coorte dc príncipe?. L
icrmin;ini;!o ;i briíicatictru com mtJ saícasmoi
disse: ‘"CouLcniemo nos* por Deu^. com aquilo
com que m comentaram noüsos pata e com o
qtac somo?, Qxio nossn eondíçun ro?. haste, r
n ns bustíiri se Soubermos Jioitrá 9at não negue
mos a fortuna c a condição dc nossos antepas-
-udo?. Fviiemos c.vías rtijfCula? invencioniccs
tfiic não podem scnàn confundir quem quer
quu lenha ;i iinpitdcnQia dc as álegm

“

Como vsr nomes, nada provam os brasões, l-

" meu bk

dc blciu sçmcado de trevo? dc ouro.
eum urna puta dc Luuo Jsj mesmo., armada dc
gudes v jfKjsiü tk IV unte", Quem me purame que
uuo sairá dt minha ramilia? Não ju^dcj-ã um
Heairti Lransponã lo alhures? C talvcí um novti

riço sí> itpHideiv dek ern nrtft tendo nutro. Nuo
hu ajis.;s mais sujciLu a freqlientcs mudanças c
eonfu.soês.

Hstas refle xíkrs acarrctrim outras de ordem
diferente. Èifaminemtss ‘lübic que asíiçnLn cü?a
glória e essa raputaçã^pelus quais revolvemos
céu c terra; çm que cunsisic essa fama que
tu rito oos esforçamos por conqui.sturj

1 Fm
suma l u l

Jettro ou a Guilherme que se aplica,
a eles cabe guardá-la, u çles imeressa- Admirà
vel faculdade s da e^ptrança! bnr um sim pie?

murta! eÈa abarca q infinito, a Imensidade, a
eternidade, e, corno por efeito dc uma mira
gvrrs. subsiicui ,'t iridigèn-em absíitma tudu u quv
pode imaginar e desejar] Cnm da H deu nos u
riaiurera um br lu quedo maravílliosu, Mas, ali
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nâl de çnnlas.. que sàu Pedro ou Guilherme
bt^não um som oü ires ou quatro rabiscos du
pena. c em verdade tão poucn precisos que
podemos por veze 1

-: indagar, perplexos, h qucTn
cube a honra de tantas vitorias: Citicsquin.

Gícsquiu nu C«ueaquin?* jL
. O problema pode-

ria dar azo ít uma polémica ainda mais espi-

nhosa do que a que Luciano imaginou cmre as
leiras. ílfrfftfl c tau. O prêmio. no casn aluai,

não é de valor de sprczÊVc í
.

puis :i uotaa Cem sua
impnriãncia- trotando *e_ como se EraLa, de
determinai a qual dós nomes diversanucnté

omigrulklos se devem atribuir tantos assediou

empreendidos e sustentados, i antas fornalhas

travadas. i'cr imcnSos recuHdos, easivdni mj
portado, serviços prestados i't coroa rçal pelo
lamówí üóndd&tãvc].

Nicolas Dentam Ocupou -sê unicamente com
els letras dc réu nome. cujo arranjo modificou
para fazer "Condi; íJ ’A C-kíit^tí

k’
‘

_

tornando essu

nome ilustre com sutu. poesias u pintura.

biLviôriiü. historiador, apreciava o si^rtilrcadi?

du seu: nàó podcmJu diamar

l

eh [5 (doce)-

que era o sobrenome de seu pai. adotou u dc
Tranquilo uoquul iW ln:Tddro da repniação de
^etis cseriins. Quem sabu que o CnpitEo ba
yard tirou Sun fumados leitos perpretados por
biejTC Turrail? I que Ant-uin: l^ealin d cisou
que o tnpitrio Píoitin e u H rir no de ! ;i í uirde

lhe roubai^tíTi a plòõa du 1 mim vht^nx mari
rimas e de funçõcis cjEcrddti* em lerni e mar?

Alum das variações que sofrem, esses rabis
cus <Je pena sijo comuns a milhares de rHrssntis

Quantos* um um pata não íúm os mesmos

‘ J

1

Nos dóciiiínúniios riulijíus. u nume de Du flues
ulin ligunt mar. dc viu íkLurçjiiihK crniheeen
ih> cs numcnosf-aii variumo.

nonfict c sobrenomes? ti quantos outros cm
países e ruças diferentes, através dos séculos?
À Historia conservou os rtn-rnes de três Soer ri

-

Ces. cinco PlaLÒC^ urto ArisEoídtL :;cte Xenu
fontes, tirite DcrnêcrLíiR. vinte TfiüdtVuíi; u

quantos mais não pcritiMciccram ignorados?
Nada impcõc que meu palafreueim *. chame
Põrnpcu. o Grande; c nada sc oprk ei que final

menle .1 ele. depois de mono. e não an homem
que foi executado no bjhio. se mrihua a gloria
do nome. I: qual dos do is. a aprove itafâ?

“Acreditais que com íshi se preocupem as cin

7.as ç os manes dos mortos?
'* 7

1

.

Que podem sentir Epam inundas c Cipião, o
ATriermo. esse-. d tf ta cntuhf- pelo valor que os
nlcvíi acim:3 dos. outros homens o primeiro
itiariLc de rfm bds? vcrsti gravado tio ptdeslaJ
de Sitia estátua lià lauto 1

; séculos:
11

Por mim
Laccdcnumiu perdet] seu esplendor’-; e o
secundo ame ü dístico esenlo cm seu louvor:

ie . :[[! tu ao pncsice náo ba guerreiros cujas
frontes cinjam ràó nobres íouiòs n4Sí .

Tais t^slemLcnhoF. impre^sioinun dc modo
agradável ns sobrevivem us, exuitando neles u

inveja e a ambiçào; ç. sem rdleiir. csscü

'-mpfc^lam uos mortos mas pfxjpriu^ sensa

(,'oes, iludindo se .10 mesmo lampo aecrcu dc
sua capacidade dc uonqui.susr a celebridade, 51o

Deus sahv entretanto. Conludoí "essa espe
raju^a incitou gfej;oa, rorumoi c bárbiim*.
Nela es lá a ra/afi dc seus irabalhos. dos pen
gos <tue eòitcruni, puis mais que dc vjnudv
tem os hoTTicn* sede de renomc“* ? ,

J

VirjíilLu,

Cícero.
4a)

Juvenal.

Capítulo XLVII

Da incerteza dos nossos juízos

Dc qualquer ojiiu ú fácil falar: pn> ou con-
tra. di/ I ki mero ccitn muita razão. tis. por
evímpto, 0 que afirma Plutareo: ' Aníbal vun
ecu oi Fomanui mãs.náo soube apmvçilar a
viim ia.'’ Qtjiün assim pen^tssu c constdciusse
um ume. como ç cuitului cnlrc nôs AJ *, não icr
o par li do uiUülico explorado o êxito que nlcan
^uiiií.is c:m Monicontour, ou censurasse no rei

da Bspanha não haver aproveitado a viuiuigem

" “ 4
Üri- 1 aiõl

cansciuida coniru m franctóís ^t, Quemin.
poderia, em apoio de suji tese, apresentar o.Lt

segu im.es «rÊumcnws; sümclb untea erros pró
cc<Je.m de uma alma embriagada pelo êxito ini

ciai c cuja coragem limitadu, sndjsfcita com um
prindpifi dc sorie. perde a vomnde de pmKüe-
guir, \ii çmbara^ada com n resultadu obtido;
titua brii^íss náo pódum abarcar muã.S r SeiTIC-

líiuntc: tbefe nào merece 0 bem qvc 0 destino
(| ie ek>s nas nnãiis. pota dá ao inimino a po^ibii.

I idade dé be refazer Poder-sc ã espúrar dele
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que ouse renovar seu ítUtque contra um advci

sãrio recuperado. u armado, já agora, de des
peito e ansiosso por se v inçar-, se não oíiüou ou
nãu soube persegui lo cm desordem c lomadus
de pavor? “Quando a sor te jà tx dcddtra t que
ao terror tudo etduh

11 " ” Mesmo porque, pue
hã dc esperar melhor dn que o que deixou esca-

par? A guerra não c como a üJijmrmi; ctt, que
quem consegue maior numero de loques

gani ta; se continua de pú cumpre recomeçar,
sempre com mais resolução, ruio havundo v iló

ria enquanto nâo icrmincm as hostilidade*. Eirn

seguida áqudn batalha perlo du Oricum, cm
quu uorreu os maiores riscos. C é 3 :-i r criticou os
soldados dc Rompeu ihu [erem perdido a opor
I unidade de ganhar se houvc&ftri sabido ven
cur. É ele próprio ap.iu de outra maneira qtian-

du íhi: coubt; persegui 3^^,

F,m apoio da tese euiilràriu. st di/.ur

que não opor limitei a seus desejos é cafacte

risiico dos espíritos impacientes c insaciáveis;

que querer utlrapussnr as medida* em que n<n-s

é concedida a pruicçãú divirta constituí um
Jibllsü; que sc expor a mu maíogm :ipn • uma
vitória c etiiregã ia novameme à mercê da
sorte; que um do* princípios: ifiAk sábios da
arte mililíir consiste rtn não úiípclu u inimigo
;«> desespero. £Llci e Mário d ur atue a guerra
civil haviam batido os marees; vendo um
punhado deles rciumar a ofensiva. como que
furiosas. porque desesperados, adi uram que
min deviam enfrenta los. He o Sr. dc Fm* não
sc tivesse deixado Itivur pelo «fuuxiasmo r'i per

seguir criourmçjitlamemç o inimigo depois de
mjji vitória em K avena, não n houvera esira

sado com sim morte. Seu exemplo, ainda
reecfiic. serviu, de resto, de lição ao Sr. de Í-m
hiui. em Ccfiscdles. preservando o dc igu^l

desventura.

I: perigoso assiakaf um homem ao qual se

[irou unJa posslbrlidfide tlc •üilvacao ldr:t iln

luu, puis necessidade c um mesirc- escola

viuJcmo: "(ernvei*. sáo as monJidnsdfl noçessi

tíade Éxminda"^ ú
c "quem desafia a morte sú

c vencido com danos para o vencedor" 45 T
. boi

o qui; íc/ com que fjWaa intpcd isxc que o rei

da Laecdcmmim, que.
1 acabavm dc vencer oa

mnntineanos* .w atirasse contra um milhar d a

nrgcn&iíiJip'&, 03 quais. ^iuda tnimo*, haviam
éscHpüdo ao desastre, I: persuadiu o a que «71

deixasse se retirarem sossegada menre, a i]rn de
tiào ter dc guerrear com homens vâteiucs e

despeitados, e-sUmu latiu s pela desgraça. Cin-
do mini.. rei dn AquiLãnia, depois dc :iua viióríã

sxmira OoPtlciTW, rei da Borçonhã. per se-

gui u-u tão ardoruMíuiientc que hi obrigou a v-ul-

4 2 4 Lucano.
4 Púrciu Lalro.

+ í * Lucauu.

lar í-c copitrii d pcrsegLatdor. No oombaiü que *c

seguiu foi de morto c perdeu at*im por cíiusü

dc ima. obstinação o fruio da viUidn-

Sürá prefenvei ter soldados abundante e

suimiosameiite armados nu ^rã melhor rirmá-

lo?. tão iei-menic dc acordo curti aa necessida-

des? Seriõrio, FiJppcmcn. Brtilõ. Ct;sar e ou
íros são favoráveis .i primeiru alternativa;

alegam que a honra e a vaidade estimulam o
soldado: que, aderna ls, em devendo salvar

armas que. pelo seu valor venal, constituem
uio a espécie de fortuna e um üücho que legado,
tanto mais tenaz í;c mostra na luta. L diz

Xenolóntc que piir cs.se motivo os povos da
A si a I cv ava i n p sh r,i a p.uer ra oom se u s e xére is n s

suus mulheres ú etincu hirtas, com suasj0ia.se o

que possuíam dc mais precioso.

Quanto ao scguudí.) oiêií-HÍí.H, pi^dc sc alegai

que rttuis vale desviar do soldado a idéia dc
conservação do que o íadüzir a pensar uissu.

pois assim dpbraremos >cu desprezo 3
.0S perj

imi. I riKcr exibição de luxis ê. Lnmhêm, excitar

no inimigo o desejei de vencer para se upm
priar de ríCOS despojos, como sc obsírvou muis
dc uma vez- e o que cunsililuiu o móvel dos
romanos contra os saiamitax. Ancin-eo mos
trava com orgulho a Aníbal o exército que reu

mu cimira Koma. faustoso e majcnillco eiu

toüu e^pêcLé dc equipamentos, e lhe pergim
lava: “Adiais que «sic líxerotio será suficicíite

para os ro mimos? Será sem dúvida sufi

deme, respondeu Anih^h por cobiçosos que
sejain

,L * 2 H
.

Lscurço proibira âo.s síuí ameidadüos uào
somente qualquer luxo no equipamemo ih-

ítiierra mus ainda quç de apoja fetem o inimigo
vencido, querendo desse modo quç se liunr.is

sçtn dt sua pnbreza c frugíd idade Láiito quiento
da viária.

Nos assédios e ou iras drçtnrdãncias que
fios poem ao nlcance do tnimipo. permitiinos
em geral u nossos sokl tidos que lhe dirijam
hravfliíi* L- insulo ih, Não sem i aliás. E-. l 1 ^

cena impiin.ineta afastar da Lrupa qualquer
esperança dc nicrci mi entendimemo, mostra

n

Uq jlie que nada devem esperar de um inimigo
que dc tal modo insuhou e que sò Lhe resta piir

t atilo vuncè hi, Vdéluh IV? a cxpcricncÍB ma*
tm seu ítetrimeiiHo. Aduutdo se cm presença
dc Oião cujo exército sc compunha de solda
dos de redOíido valor, desacostumados dc hã
muito a guerra, amolecidos pelo* pra^.vres da
cidade, dc ca] rnodn oü agastou ecrnn ditos vene
ii oso s- censurando lhes a pusilanimld^lk, a

qjl 1 No lu.sio
M
contenter " cum os sensidos dc hw

rür, j,i'r jWjd.-ri.vjii' ci;l p^rgun^H, l’ lIl- ífitr #útlisfaçãt},

na TC spnsi:i, QuanJo n cobiçosos. p.nhivra usad*
nu cexiü é

nk
3i^ríntLi", mãí ilu íh:u yenododí: úvitlfts,

CObiÇustfi, cúpidtu, {N . tio r.i
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das mulheres belas £ das feitas deijta-
das em ftuma_ que acabou por fazer-lhés das
Uipas coração ç joga- los contra si, o que
nenhuma exortação conseguira, K em verdade
aH ofensas gravexjiotkm facilmente fazer com
que os que. de jtèz| vontade, combatem fj servi
hço í I c scit rei, Siuern com outra di^siçào asciu
proprio serviço,

C. Lvn siderando se a importância da preserva
Ç“Ll do chefe cm um e*crci.tu, c que a sua cabc-

dL‘ que dependem as demais, é a mais visa-
da. parece nao ;g deva dosprerar essa
duteriTunaçao. seguida por numeroso; grantk;
chefes, de se fantasiar ou camuflar ao entrarem
cm combate. EnLrctajilo. o iucon leniente des;a
laLica_nâíi e menor do que as vani^cns. pois,,
em nao sendo reconhecido pcín; wuf.. a cora
Pem que lhe; inspira Com seu cxempÈo t pre
^cnça. pode ilnltar. Não percebendo as marcas
distintivas que de hábito u assinalam. ímagi-
nam que lenha morrido ou que, dcücspçrámki
do estio* se tiajn rct i rjic.1 l-i do campo de botai hu..

Quanta aos fainv vemo-los corroborar ora uru
oro outro dessem métodos, O que ocorteu eOm
Pirrn nu batfllim travada mi Itália cortira o
eonsul Levírno depõe a um tempo a favor e
eonirn. Tornara sc irreconhecível, (ornando
para lutar as armas cie Demo^des n quem
, íf*

as suaria Salvou Ibc por certo a vida e*;a
loeia. mus quase foi vítima do rderido inooiv
víjiicntc c quase perdeu a baUdhíi. Alexandre.
( esar, Lucuiíí gostavam Je ir pura o cúmbnic
coítt vcBlimcntys c armas luxuosas, de cores
Vívfus. reveladoras de perenal idades

^

Aj^tr,. AiícíMeUi, ü crAnde QiLipo. ao eonirãno.
lum psira Ki guerra com costumes severos que
rmo denunciavam sua condição clekx.

b-fiTre as crthouy que fizerum a Pompcu,
relíuivns n butulli n dc Fartsúlia. fip u f u. a tte içr
aguardado firmemente o a iaque do inimigo.
Eis i» 911* fl propósito diz Plu turco,
conhecedor dc> assunto do que eu: "isso. A\èm
dd atenuar a violência Cüm que ;c dão os pn
meiros golpe* ao fim dç umn casgu, priva os
vmnbmentcs do enuisiustno que, quando sc
luíiiíum aos berro* uns comrn os ouims, como
ocorre habitual mente, com impetuosidade c

exdt:tt;;1o. lhes aumenta ü coragem no momen
to do chique decisivo. Ao pusso que, em
pcrrruuieessnao imóveis no lugar, em vez dc
esquentarem como que sc lhes coalha o
sangue”.

Mus sc Ccsar houvesse perdido ndü se diria*
dc maneira igual mente senjttü, que unia posi
^âo ê tanto mats lorlc e difícil dc se tomar
quanto nela nos montemos firmemente? F. que
quem suspende â marcha, .se cüncemra c

PllJPa i orças paru o momento decisivo,
leva vantagem sobre quem jâ se acha abalado
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por ama Carga que quase thc CspoCou O fôlego?
Por outro lado, um ejtcrcílo Compòe-se de ian-
lus frações diversas que não pode. ao se aíirar
com fõria conirao adversário, faze lo com pre-
cjsào Jivficknte para que sina ordem de baialJia
nao ;c perturbe c rompa, c para que w mais
i:n£uniasias não >e empenhem ames. de contar
com o apoio dos companheiros de armas.

Na batalha, tão contrária ás leis da moral,
em que dois irmãos disputaram o império
persa, o lacedcmonio Clcarco que comandava
üs JírcE^ ío; quais haviam abraçado o partido
de Ciro) conduziu os uanqüiJarncnte, sem üé
íipr^ar. ao combate, c ao checar a einqilcuta
painço; do iu im [gc\m í\od^u os que ^eclcrn^^ijriK
Diminuindo iih-sim espaço a ser iransposlo
cum rapidez, poupava lhes as força;, ç con-
quamo os conservasse cm formação, dava lhea
a vaniagem d;i impetuosidade que aumentava
sun potência de choque c a precisão iJoí nrmas
di: íirrçnie^fio. Outrtjs, nos exércitos sob sua?<
ordens, assim rcsolvCíFLífl cisC ponto contro
vcrLido: "beo inimigo vos acaca. uguíirdat-u dc
pé firme; ck assim vos espera, ataca i-n.’"

Quandn da mvnsàe da Pmvçnça pmr C;ur

lüS
Quinto, o Rçj í rnnci^o I leve quê escolher
enerç [f ao cneontfi.i tlclc rta ll-ali êl ou o cspcfiF
em seu; Estados. Optou por esta decisão, em
Ixira H?uhe;sc du vantagem que confie cm
levar a guerra para fora dc suas fronteiras, dc
maneira n Intatos os recursos do país em
homens e dtnhíiry, Adom^ as necessidades
da guerra aenrrfiíam devasiaçoes n que de bom
grado firiõ podemu* expor o qu* nos pertence,
laniy mais quanto o habitante sc resigna
menos a vhts quando s.m cítujiádas pelos seus,
u í|uc pode levar a Hcdiçõcs e motins, do que
quando provocadas pdn inimigo Final mente,
a licençí) dc roubar e pilhar, quü atenua gran
demciHc as misérias, da guem paru o soldado,
não :-hl‘ ptídç cít^regr um &cu próprio pius: c
como. ctuào, rtâo hã mais íicnhum beneficio a
esperar senão o soido, difícil se faz ^urá lo.

lào peno dc sua mulher e dc «u l^r.. Acresecu
temos que quem põe a toalha paga as despesas
d:i festa; que ê mais agradável atacar do que ac
defender

:

que o -sbzdo provocado pela perda dc
uma batalha c tão violento que, em ocorrendo
eia em nosso solo, ti raro que o pais Lnieãm nao
ííeja atingido* piís nada ò ião contagioso quan
to u medo, siada m; cspalbu m-n^ dçprcssa.
scndc) de temer qai- aa cidades a cujm portas a
boítiisca ^ abate, que rccolhgm chefes e íoJ.

dados ainda, pasmos c Lremendo de pavíir P

tümem, w)b n emoção, quaiqiicr resoluçãn
ptrnjcLO.^u- TutlíLL-: essas. con;iduraçòes nllii

impediram tjue a nt?i eíiarnasse suas forças de
além Alpes e resolvesse aguardar o inimigo.
Nn verdade, apoiava sc cm riizócü dc outra
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índcmi imaginou que estando em seu próprio
território, no trtek> òc populações amigas, teria

toda-; as facilidades. Rios c meios de comuni-
caçàu LMUar.dt? çm sua posse, gs comboios dc
viveres c de dinheim se efetuariam tom segu-

rança u .sem escolta. Seus súditos sc montra
nam 1amo imh dedicados quanto mais pró-

ximo o perigo- Dispondo de numerosas
e idades e pontos dc resisièncin seguros, pode
r ls combater quundu quisesse c sn mente quan-
do achasse oportuno e vantajoso. Fm lhe con-
dindo conicjTipnrbar. fá-lo-ia sem riscos
deis ando que o inimigo sc consumisse na espe-

ra e se desagregasse so^inJui um virtude das
dificuldades qye teria dc vcnccr ern uma região

onde Uidu sena contra eíe; onde tudo, em fren-

Le, a irás, nos flancos.. Lhe seria hostil c onde
estaria na impossibilidade de dar repouso a

seus homens* dc acampar em caso de epide

mias; onde não cnconirarm com qur proteger

seue retidos; onde não poderia obter dinheiro c

viveres senão pela força; onde não teria a

oportunidade tk se refazer c mm ar fôlego;

iinde, não conhecendo n região nem cm con-

junto nem em seus pormenarts, não sç dclçpi

detia contra us cmbogtiatUtt e os baques de
surpresa; í ondí futaJrMnte. cm perdendo uma
biüELÈiia, veria üua situação irrcmcdiavelmenie
comprometida, não Lendo onde reunir os dc:-

troços de fveii exército l
j
tfi mi ma, não faltariam

«templos que se invocassem cni pml de umu
nu ou Lra resolução,

Clpíào considerou c uom rneio muito
mais vantaioso kvar a guerra m território de

seu inimigo na África do que defender sua prò-

pri h terra c combater na Ifãli.i um advcr.úrk>
que aí jn sc encontrava. Aníbal, m conlrârio,

perdeu pof abandonar suas. conquistas em
país estrangeiro a fim de tr defender o seu. A
sorte foi contrária aos atenienses que deixando
o inimigo em seu próprio território invadiram
a Sicília. Mostrou-se entretanto favorável ,1

AgâtúíkiL rei de Siracusa, o qual, desprezando
o inimigo ãit parla* du sua capital, foi atacá-lo

na África.

Temos por hábito dizer. e com justeza. que
os aeoniecímenCOS c Suas eunscqueiicías

decorrem particuJarmcntç na guerra da

sorte quu nau quer sujei t ar-sc às regras de
nossa útidigéncEa c dc nossa razão, o que
assim exprime um poeta latiiux ‘‘muitas vezes

a imprevidência acerta e a prudência engana: a
sorte nâo está forçosameo te com tu; mais, dig
nos; sempre inconstante, como cep. joga-sc de

qualquer lado. Uma força superfor no* domi-
na, dita nossos atos e mantém a ordem mortal
sob Éuas Líi,s"

4í!>
. Dir-Sc-ia que essa in

fluência sc cxcrcc sobre nossos projcnis 430 e

deliberações; e que aLê os nosso* raciocínios sc

ressenLem du incerteza du .sorte. Raciocinamos

üo au-itíítí ç inçnrt.srderLidarncíUc, diz o I imcu dc
Pl ui uiT, purquu. como nós mcsmtuk é a nossa
razão gr iUidctEitímc influenciada pelo acaso.

<?B Mftrtílío,

“GõnttiJí' f

uti caao, ‘iCguudu Codelrov,
“projcwa^íN.du T.)

Capóiilo xlviii

Dos cavalos dc guerra 4 3

1

Eia me agora püroático, cu que nunca
aprendi nenhuma língua senio peia práticu c
que não sei Limdít o que seja adjetivo ^ subjun-

1

tivo ou ablaiivo. Pançce-me w? ouvido ds/.LT

que ü-S r
,íimanii% liilliur:! caVíilOf^ a que chnm;i

vnm fufíafas (dc ilro) e nntlros quu denomt-
rtavaiTi dexrrarfas, os quais üç condu/rjib ã
dirciin ou sc empregavam nuü postai fora das
díligcndas 43í

- 13 aítiliamarmos "dcíincrü" aos

431 fScRlriers tfo fM-Dvoíçal; tSVflJo qfcw o guur-
reiro conda? ia » dir^ila quurtd-u não- o monlava —
Cavalo dc guern {N. do T,)
431 A lí ase é eíiretnamentc cnnfuüs- Interpreta-a,

ainda mais confusa t prolixamcute Míc!sílu|. Thi-
bautiet não diz uaüa a respeito, (N. do TJ

êava.Íoi de sebi. E os nossos autores qne csltc

vem cm romano 413 dizem çomumeme “ades
trer" para ACúmpanfrar , Tinhurn tambern os
rOrriLmos os {foàtíií&riüa ítyurtsv çavjilos adcairu
dos para que, sem IVeio nem sü(^l, galopassem
ciim igual rapidez um qo lado do outro, sem sç

afastar, de modo que m> seuiir o cavaleiro a fa

dtga dc seu animsJ pudesse pular no outro sem
d s mui ui r ou atenuar n con-ida.. F. ip.Ko imeirji

mciite armado. Ou guerreiros númidas tinham

iri '
Thibttudet anotai romanoci: de c^valiiriEU Mi

chaut di?.; "autorea que escrevem em romaJiaT
latim tfe transtÇíki pitra o prpveíiçal, o que parece

mai.s etno. LimÉ dã curno deÉlmçào — fatim vulirar

de após a queda du Império. (Mdo T.t
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igualmente ã mão um segundo cavalo para tro-

tar de montaria no itieio do combate: 'como
nossos cavaleiros que pulam de um cavalo

para o outro, os n úmidas costumavam ter sem-
pre dois cavala c por vezes, no suge da lula.

] arcçavam sc armados do cavalo cansado ao
cavalo fresco, taa grande ery sua agilidade e

iiko dóceis seus cavalos** 4 a 4

Hã cavalos ensinados ,a defender o cavalei-

ro, d jugai-sc contra quem lhes apresenta uma
espada nua, a precipitar se com Coitos c mor
didas contra os que os atacam c os enfreai arn.

Mas Ocorre que, assim, mais mal fazem aos
amigos do que aos inimigos. Sem eonLar com o
fato de que não podeis dominá-lo è vontade e

que uma vez na batalha ficareis n mcrcc do
que acontecer.

Ta] desgraça aconteceu a Arubio. que
comandava os persas contra QfiesiEo, rei de
Saiam ma, e rm miava um cavalo desse . Emp«
nhara-sc etn combaLu singular com Que silo. do
i\u.c st aprovei lou o escudeiro deste último
para lhe cravar urna torce ertire as espáduas-.

Contam os italianos que na batalha dc For-
nuovo o cavalo dc Cartob VIII w desvencilhou
com coices e corcovos dc l>om número de ini j

migos Hçys. os qtiEii^ de outro modo o ter iam
dcsacai.ido, Sc íi coisa c estaia, eis um bem
feit* acaso. Vacijdoriíim-se os mamelucos dc

terem os cavalo* de guerra mais hábeis c bem
ensinados, do mundo, os quais, por instinto Ou
por educação, são adc^irado’; a üiscmgutr ç

rcccnhcccr o inimigo contra o qual. a um üínaJ
do dono, se pred picam com dentadas e eoiccs.
1“ chegam a negar no sob \im^ e dardo* com
a hoes para os emregar ao cavaJeím. a seu
pedido.

Diswm de César, tí também do grande Pnin-
pçJU-, que entre outro* inkntos de primeira
ordem possuíam o de sv^r cavaleiros eméritos,.

César na mocidade montava a cavalo sem sela
num freio e, mâ05 ás costas, entregava se ao
gabpé do animal. A natureza, que fe?. dele e dc
Alexandre dois prodígio* da artg militar, pare-
ce te -los igual mente dotado de montarias
excepcionais, Todos «abem que Bueéfnlo, o ça-

va]q de Alesandre, tinha a cabeça n seme
Ihançü de um touro, que não se deixava caval-

ar por ninguém sen lo por seu dono c só por

eslc fora adestrado; que depois de morto hon
rus divLna* lhe fórum rendidas e que Sélí nume
foi dado u uma cidade construída u fim dc lhe

perpetuai1 a memória. César possui a também
um cavalo cujas patas dianteiras línham a
forma semelhante ã do pé humano. Q casco

Tito Lávio.

çtz cortado coroo dedos. Somente César Tora
capaz dc adestrá-lo c só ele o moniava. Ao
morrer o animal, mandou ele colocar sua ima-
gem no templo de Vénus.

Quando monto a cavalo, não tenho pressa™ largar a montaria- puis doente ou com
jaúde é o meu meio dê locomoção prderidO-
Platãü recomenda a equitação como favorável

ao tísico e Plínio dia que ela convêm ao estô-

mago e um serva a flexibilidade da* articula

çòes. Mas totiiinucmos ilosSoa comentários,

Xenofontc cila uma Jcl proibindo que via-

jasse a pé quem possuísse um cavalo. Trogo
Pompeu e Justino irdatam que o* partos tl

nhant por costume não somente combater
eavalu mas ainda do mesmo modo tratar dc
seu s negócio* públicos ou particulares, fazer
suas compras, discutir, conversar, passear; c

que entre eles j diferença entre homens livrei e

servos consistia cm andarei n estes a pc c aque
lus a cavalo. Tal instituição remontaria a Ciro.

Dã nos a história romana — e Suctônio o
observa em Cé^ar particular mente exem
pios dc capitães que proscreviam a seus gucr
reiros a cavalo que abandonassem suas monta-
rias Po? momentos críticos, tanto para tirar dn
soldado lodn a esperançn dc fuga. como por
Causa das vantagen* qui: pensavam aufertr

desse gériefo de combate “cm que. \cm dúvida,

exede o romano", ú\z Tito Lívio. Como quer
que fosse, a primeira precaução tomada para
dominar as revoltas do* povos que iam subju
tííibdo Consistia cm Ihç* confiscar as armas e

025 cavalo*. Por íssíi. temos com u mente cm
Cé*nr;

ÍHmanda que entreguem as armas, tra

gnm os cavalos c déem os riiféns'
1

, Q sul tio
nao permite até hoje cm lodo o seu imperid
que judeu ou cristão possua um cavalo.

Mossas amepa**üdos. cm pari icutar duram

e

a guerra contra os inglesei combatiam a pé
nos combates de certa importância c nas bata
lhas campais, não confiando senão n* força,
na coragem ç po vigor pessoais para defender
tão preciusa* coi*as quanto a honra e a vida.

Bm que jicrl' a i>ptnião de Crisamo. cm Xeno-
fonte, quando combatemos ft cavalo Lemos
nossa sorte ligada a do cavalo; os ferimentos c
a morte que oi podem atingir podem tambem
provocar a nossa desgraça; que não o posKa-

mo$ segurar ou Tficar para a frente, e eis nossa
honra em regue ao acajjo. Píir ifffso não ucho
estranhei que os combatas que nossos umepas-
sados travaram a pê tunham sido mais .^érios

do que os travados a cavalo; "vencedores e
vencidos, precipitavam se uns contra os omros,
massflefEindo-sc. JVítngLièm pensava. cm
fugir

Vj!3 5
, A vitória cra nulrora muito mais

* 3 4
ViríJtkj.

4 J >1
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difipqtfidfi;, enquartló Siojt a derrota C iincdiatp:

"(JK primeíim berros c a primeira carga deci-

dem do êxito
" 41 fl

.

Hm uma questão em que a acaso contribui

com ião grande parte, é preciso pôr dc nosso

Lado ü'o maiores probabit idades de êxito, Por

isso aconselharia u emprego das armas dc mãe
as mais curtas possíveis, porquamo são aque

las que mais dependem de nos em seus efeitos.

È evidente que temos muito matE certeza da
eFicicncia dc nusaa espada que du uma balia dc

arcabuz. qual compreende eLcmcntoíj diver-

ws comn a pólvora, a pedfa, a roda* 3 '; que

falhe um só deles e eas comprometida a sorte.

Mais seguro è o golpe dado pessoal mente que
aquele que mandamos pelos ares:

É

‘os golpes

cuja direção se subordina ao vento são iucer

tos: a espada c a [orça do soldado. Todas as

nações guerreiras combalem eom a espa-

da"
Quanto às armas de fogo de num cpoCa.

falarei mais pormenor izudamer te quando ^
Comparar com as da antigu idade. Salvo o

ruído da detonação, que surpreende mas a que

jã estamos habüuadoãi, são elas. creio, pouco
cHcazes c espero que um dia renunciem ao seu

çmprç^o. A arrua que O?; italianos usavam
ouirora cm muito mim terrível: cra a um
tempu uma arma de arremesso e uma arma de

fogo: denominavam na íalánca e tra unia

espécie dé uzá&Aia com uma ponta dc ferro de
três pés. capaz de traspassar um homem com
ua armadura- AfPCfiliíEnVa se a müo cm cam
panha rasa ou com máquinas nos sítios, qu un
do .1 empregavam como arma de d c lesa. A
liasLe revestia se de cslupn embebida de jkiíé e

óleo c se inflamava no ar: cm peneirando o
corpo oti o escudo impedia que a vítima se

valesse dc suas armes, imobilizando lhe braço*
e pernas. Contudo, parece que quàndo cliegu

vam m corpo -a- corpo, ela se (ornava um
transtorno para o atacante e n solo juncado
desses troços incandescentes a. todos pertur-

bava: “semelhante ao raio u fãláric* fendeu o
ar com um horrível assobia

1"* 1 *.

Possuíam ainda outros meios de ação que.
um virtude do hábil o, eram de grande elleácía

c supriam a ausência de pólvora e canhão, mas
noa quais ma! podemos acreditar com nossa
inexperiência. Arremessavam o dardo com
tamanha violência qu^ por vezes ir^pn^nvam
dois homens com seus escudos e os pregavam
um nci outro. Suas fundas alcançavam ião

,J B TiioUvio.
ÍJ 1 À línj^rcnaaciH dn arcabuz que, movimenlfldji
pelei gatilho, faz que a pedra pfoduíü a faí&ca.

qíâ Lucnno.
* A * Virgílio.

longe e com tanta precisão quanto noSün.s

armas aluais: AmíineSsajldo SCixOX ao ma?

com -suas fuiidas, adestrados cm acertar cm
ctrcüloi dc pequenas dimensões. atingiam seus

inimigos nào somente na cabeça tomo £m
qualquer pune du rosto que visassem

” 4 40
. As

máquinas que empregavam para deirubat as

muralhas produíium resultados e estrépito

idênticos aos das nossas-
MAo ruído terrível

que repercutia rus muralhas sob os golpes dos

sitiantes. a inquietação e o pavor apoderarum
se dus SLtiiidbs

" 4 41
. Üm gauleses da Ásia, du

mesma uri gero que a dos nossos* adestrados lio

combate com armas de mão, mis exigentes de

roragem, detestavam essas armas traiçoeiras

que atingem à distância:
ll
a amplitude dos ferí

mentos não os amedronta: c quando são mais
largos do que profundos alé *e vangloriam

ddes. como provas dc valeu tia. Mus se, ao

contrário, uma ponta dc flecha, ou uma h.ih

de chumbo xrrcmcssad,: com a funda, lhes

peneira profUndflmcrte íi £ .
:

i rn , de i x mi lIí ? npc

ei as um leve vestígio ò superfície du pdc. furin

sos por morrer de uma simples picada, miam
rm chão Jc raiva e vergem ha”* * J

- Mno se apli-

cam exssíi palavras quase texiualmemt aos
iioswjx orcabtí/üsí
Os SírE^oy. rui ião longa c difícil retirada do5

"E>dz mir, depararnm com um povo que lhes

causou graves perdas, atirando com grandes c

fortes arcos neeltiuv tle Lul cumpri ihuiIo que
arremeSSuduR mejirno com a mão. h maneira dc

um ditrdtí, uiravcíxavuiTt um c^cudo c gani cslc

o Homem que o uxuva. Ás catapultas que Dio
uííio inventou em Siraeusa para arremessar
trancos c pedras enormes com lamanhu violen

ciíi ciMTCKpondem ou ns axu;m«lhftni m nosswt
rcuaniv:» inventos.

Muo há como esquecer tampo ueo a gradoNft

tuitude* em Sua mula, de um lul Sr.. Pedro Pcil.

doutor cm teologia, c que Mçms-ijdci nos des
creve como Tííndo pôr hábito passear pdu cidíi

dc dc Paris sentado de lado como xs rmilherçs.

fcsse inesmo hiiioriador escreve, cm outro Ire-

ebo de suas crónicufi, que.* as gaseden possuíam
cxvliIí;.^ terríveis ucosiuinadas a dar meia vaka
u galape. sem parar, o que maravilhava os
franceses, ppcardôS. Humengos e br^bintipos,
üs quais “nao estevam habitundos a vèdnx

1
'.

como di/. César observou n propeícito doü sue
vos: "nos encontros u cavalo, saltam mtiiias
Víxes it :erra c combatem. » pÊ; seus cavaloi,
üdLiuido acostumados a não- se jaovcj' do lugar
cm que os deixam, correm a cks cm caso de
necessidade. A seu ver nada é menos honroso
nem mães efeminado que usar selas e armsidu-

* 4Ü
TitoÜviü.

q -' 1
Id,

*** Titotmo.



ras para 33 montariam c desprezam o* qj:t as
tem. Grava:;. a esses métodos não temem, ainda
que cm pequeno grupo, atacar um inimigo
superior em número.”
O que muito admirei há l empas ao ver um

cava]o qui? com uma simples vareta e .-icm

auxilio de redeas tudo faz ta como se queria,
era comum entre os massilianos: "Osmassilia
nos. moíiLEuido seus cavalo* cm pèlo e sem
freios . con duz i am - nos com uma vareta

” d 4 3
.

“Os númidas guiavam seus cavalos sem
Tfcjo

0 4 d " Dcspro v idos de Ire i os. se-u s cavaiu

s

sito disformes, têm o pesctrçcf rígido e a cabeça
esticada"’ 4 11

O Rea ÀfonstL fundador da ordem dOi
Cavaleiros da Lfn^, Ou da Banda, estabeleceu,
entre ouiras ordenações, que não se moo Lasse

mula nem besta sob pena de um marco de
prata de multa, segundo se consigna nas cartas
de Guevara. ãs quais deram, alguns, n qualifi

etuivo dc douradas, tendo delas melhor juízo
do que cu. U-se cm “O Cortesão" que. antes
da Época em que Foi e&cmn o livro, incorria em
còlitíra o fidalgo cpic Cavalgasse uma mnttk
Au contrario, entre os abissínios, quanto iriais

perto do prineipe pela condição social, maior
dignidade e luxo consideram montar uma bela
mula. Xcrtofotite oontzi que os assírios tnami
nliarti seus cavalos sempre amarrados cm suas
casas. a (ai ponto eram fogo sos c íçjviigvn;,; e

príCisavam dc «anw tempo para os ornear c

desamarrar que. u Hm de que isso não lhes

acarretasse prejuízos caso fossem coibidos
desprevenidos* jíifrms acampavam sem «rca-
rern o campo dc foüsy.s c estNciulas. Ciro, seu
rd. grnndc eonlnzeedor de euvalos, st) dava
repouso v asm ida «o* .seu*' depuis que os sujei

lava medi ante um bom e rude exercício. Os
cilas na guerra, quando a necessidade os força
vú ü tanto, sangravam seus cav&krac usavam o
SJtflfi-üfl como uEmiemo. "nmrc vc uayuu «j súr

mata com sangue dc seus cavalos"* 4

Os crctensts. sitiados por Meleln c^moutro
meio dc estancar a sede, recorreram à urina de
seus cavalo?. Rara provar que m exerci tos tur

cí>s se sustentam com rncnoí do que us nossos,
discem que alem de sõ beberem água ç come-
rem arroí com farinha dc carne salgada, dc
que cada qual leva consigo o suficiente para
li ni mês. vivem. preciso, como os tártaros e

os moscovitas dü sangue de seus çavulus, que
salgam para conservar.

üises povo.s nu vos da índia* * T imagina

tucano.
* A n

Virgílio
4 fl 1

I pEü Lívift.

* iB MarCial

,

# " 7 America.

vam. ao chegarem os cspantiüis, que homens t

cavalos tossem deuses ou peio menos seres dt
natureza superior ã sua. Alguns, deponde ven-

cidos, vinham implorar perdão e pedir paz e,

depoirs dc oferecer ouro c viandas aos homens,
o mesmo faziam aos cavalos com idênticas
palavras, interpretando os relincho* como
assentimento dado às propostas de trégua.

bías índia* Orienuns* montfir um elefante
em outrora a major das tiorras, reservada
efcclusivamcjiie aos reií; vinbá cm seguida
bridar em carro puxado por quatro cavalos; em
terceiro lugar montar um camelo; cm último
vjilcr se de veículo püjcado por um *í> cavalo.
Um contemporâneo nosso escreve ter visto,
nessas mesmas regÊÒCs, lugares. onde cavalgam
bois com canga lha. cstribí.i c rédeas; a dão-sc
licin com a montaria.

Vendo Quinto Fábio Máximo Rutíliano, na
guerra contra os sairinitas. que seus cavaleiros
nao íinham con^gu ido romper as fileiras íni

inibas após dugfL ou três carga?, mandou que
iirasseirt os frciq? dos cavalos c espo-
rcíliMíni com ci

i

erg i a, dc modo que nada os
podendo deter, por cáiTi;i dc cr mus e humeiii>
derrubados abriram passagem parn, a uiranM-
ria, o que completou a sángrenta demuu doH
advcrsEiriüS. Igual tonduía teve Quinto FúlVtp
Flaco con ira o>> celtiberos: "A Um dc ac (ornar
mais impeUrnjo 0 choque, tirai os (icios nos
crivjiln? e lançnt-o-íh contra o inimigo: é uma
m.mobru que nuo raro faviweceu a Cavalaria
roniufizi e muito a honra f , . ,). Arrancam os
Judios, rompem as fileiras inimigas, e voliam
cm seguida, atráve^indíTas pnr
lem todas 0s lanças fi fazem ernorme éarniflci
na * áB

,

O Duque de Mosoóvia des'ia L^uirtira. como
siiiiil dc respeito, tr u pê ao encontro dos
embaixadores tariaroí e Ôfrrei^r the^ um eopíj
de leite de jumenta (o que mítico apreciavam};
se. em o bebendí), algumas gotas csússem mbro
0 pèly dc fleuí cu valos, tabia-lhes Jambê E s. Q
exercito que üafazet eaviou á ROssia foi assai

sado por famunhn rempo^tode de itcvc que paru
Sfi u brigar c pr^^rvur do frio inventíuurn oii

gqn.-í íU.i|dqiJas destripar veus ÇftValüa. c sc meter
iUuntm deles p;Ln aproveitarem o culor ¥iial

Rájazcc. iip»K essa vioRuiu baudhft trn qut foi
dcrroTado por T amírlão. fugiu a toda veloci-

d ade num jumentu irabe; icria escapado ao
inimigo se uo ;iiravc5SíU um riacho não tivesse
deixado u animal hcher à saciedade, ú quc

n em
lhe tirando n vigor, o lorfiou tão lerdo que foi
1 [Lcil mente uLcunçndo pçlos ptrânjg uidorcs.
Dv/xm que os deixar urinar lhes diminui as for-

,#i
TitoUvíü.
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çss; mus q usino- s bebes
-

tu imaginava, ao
contrário, q uu os reanimaste.

Ao atravessar a cidade de Sardcs. Crcso
encontrou utna JJtandc pastagem onde havia
quantidade du surpenEc?; que Oi cavalos com

c

ram com apetiíi:; o que,
L
d^ Meródolo, f0 L dc

mau augúrio para empreendimentos.
Chamamoa cavalos inteiros aosquelêm crina

c orelhas; us outros oêlli são admitidos nas
parndaSr Os taccdemonitis, vencedores dos* ate-

nienses na Si-cíEía. m entrar cm Sir acus a fize-

ram entre outras bravatas lósar os cavalos dos
vencidos c os agrepar a seu desfile iriunlah
Alcxandn: teve dc lutar contra um povo, cs
d a as, que iam ã guerra com dois- soldados paru
cada cavalo; na refrega um descia c com bati u

a pé. enquanto o outro continuava a lutar a

cavalo; e nisso sc revelavam.

Não creio que nenhuma nação ganhe da
nossa em equitação, E em nossa maneira de
1'aEur. a expressão bom cavaleiro diz antes tlis

pciio ã coragem do que à destreza. O homem
mais hábil, íjrmc c gracioso a cavab. que cu
conheci, i'ôí o Sr de Camavalei, que era cueii

deito do Rei Henrique t f
. Ocorreu me ver um

cavaleiro de pê sobre a üdit, afiou xá lu. l ira la.

substituí-

I

íi c tornar a $£mar-se com o cavalo
sempre ü galope: pular por cima-de um chapéu
no chão e crivá-lo de flechas de costas; pegur
ao solo ti que queria, um pc no estribo e o
outro solto; e realizar outras lamas proezas
pura ganhar a vudu.

Em meu tempo viram-si: cm CoflStiUlLinupEa

do homens montados no mesmo cavalo c que
no mais forte da galopada se «tiravam ao chão

alternai ivaíTienie e tornavam a pular em cimn
do animal; ou iro que com «x dcnies unica-

mente arreava o seu. Quero que a lodo galope
cavalgava dois cavalos aü mesmo tempo, um

pê cni cadíi um v cujTtígavn sobre tis ombros
uni segundo homem- Este, de cima do primei-

ro. e sem que se reduzisse a velocidade da
monlm-ia, atirava flechas certeiras com seu

arco. Outros corriam de pernas para o ar, a cn-

beça sobre u sela mire Eãminas do alfange*

nmarrados âos arreios.

Na minha infância o Prmeipede Sulmime cm
Nápoles nbtíFih ;s o que queria de seu rude
cavaEo, suütcmando sob os joelhos c os pis
pHiÇa.s de moeda que nSo se moviam sequei, u

Eim de mostrar a firmeza com i|uu montava.

Capítulo XLIX

Dos costumes amigos

l>c seulpar ta de bom grudo em no$xo puvu a

tendência para nm admitir a>mo modelo c
r«jíru ck perfeição wnào os próprio* usos e
cosi times;, pois ç defeito generalJ£ãdo< não
Komente no homem comum uomo em quase
todos os homens, ver e ^gucr apenas o que se

praticou desde o berço. Não me aborrççc que ü
povo se surprccEida com Lélio ou Fflbricjo e os
considere bárbaros porque nâu se vesicm
como nó* ç nao têm boas maneiras. Mas
làinemo encontrar cm meus compatriotas essa
inconsequência que faz que se deixem ião
cegamcnlc mflucnçiar e iludir pela moda du
momento, que são capa/es de mudar de opi

niâo tanias vçzcs quantas cln próprhi muda,
isto é, de ntús cm roei, e forjando cada vez
nova* razõeç para juitificar a seus próprios
olhos seu,'; juízos mais díspares. QuiUidu se

usavam barbatana no gibão até o rmeio do
peito, à aliura dos seios, todos descobriam
êsrcclcntcs argumentos para achar que assim

dcvtíi set. Anos dçptTih. :i mpda te J;i# descerem
.iu nível das ancas e eadn qual moleja nitora a
moda anterior c a dcchira absurda tumoquao
to insuportável. A murteira dt hLjju se vestir

acurretu crítica imedi.nu is de se vçsijr ornem,
critica que se exerce tio preciuimcnte c de
comam acordo que se diria e^arrnos, quanto 3
is5 í>, dominados jxir ama mania perturbadora
de nossa intchgúnehi- I: sendo essa mudança
tuo répcniina u rápida, não j^idu a imaginação
dê todos os tillüiíuei do mundo Criar novidades
céu número suficiente, ocorrendo então. 0 que
se verifica amiúde, reaparecerem ao fim de
algum rempo as muduü abundo nadai, cn

quanto outras, ainda recentes, deixam de agra-

dar. E jtóaím chegamos a emitir sobre uma
mesma coisa, cm espaço de tempo de quinze a
'.•mLu Liruis, doas üLt li Os opiniões não apcjtas

dífcrcntcá mas, por vezes, absolu lamente can
trarias, revelando uma inconstância c unta
IcviandadL: ítiltívcls. Os mais espertos dcnire
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iiós não cvifam essas contradições e ins.cíisjvd
rnernc njo mais as pcrceb-crri.

Proponha me colecionai aqui cenos coam-
lr:cs ílíHÍgoS que me vêm à memória,, lirttrc
tJc!í ’ ;í^uns nós os conservamos; outros diver-

dos nossos. Ante o espetáculo dcs&as
mudanças cimünuas das coisas humanas
nOMi4* miBhgcncia talvez se aclare c notsojuF
ganimio *íç torne mais estável.

. .

EizcmnK com bater com c;Lpa c espada. i sso
jui se praticava no tempo dos romanos, c Cesar

envolvem a mâo esquerda no saio v.

puxam a espada' 1

. Assinala de igual mente essa
tvd brincadeira, flínd.a em voga entre nó% de
J^er parar os transeuntes, obrigando-oi a
decimar n™ c e qualidades para cm seguida os
mj urrar c/ou os provocar, se se recusam a
responder.

Us antigos tomavam banhos cOíidinjius,
ame* das ftffttpKS c os tomavam tâti s^uida-
mente quanto nós lavamos ai, mãos. A prjnci-
Plo lavuvam apenas Os braços e a* pemu.M*ts tujdt: P^ràm ic tsso durou scouFm e ^
propagou por toda parle) mergulhavam com
pie tanisite nus em banhos acrescidos de suK-
lancins perfumadas. Empregar água naLur.-tJm

?
mva dc Érande simplicidade. As pessoas

panieitlarmemc delicadas e requintadas perfu-mavm u («do ao menos ires ou quatro
vc/es por dia. Arrancavam iodos o* pclors
comri nojtsas mulheres st acostumaram a fazercom ti-. Jjl imnu. de algum tempo pare cá:
tBrts^o .jxítto, as puma.iL c o, hraçus depila^ '

' c lJ* arrancavam, em bnr,<i possuíssem
tmgOcmos para ú jthssbw fim: "Un)a u ode de
uniúentp depilaiírio ou a embebe de K iz derre
JiJo no vmtisw- »" Oovwvani de dcitn: w cWlc,m *‘ muito moles, u consideravam prova de
áuíteridadc faie lo em colchões. Comiam
ree .nados sobre camas mais ou menos como
as turcos atualmente; "Então, de cima do leito
?»”* fa <'M 0ímn Muc jMdc fl
nataJha de Farsàlu, em sinal cfc lu(o pelo pés-

í
,mu e;,|udü d0i negócios públicos. Catão, o

.loyem, comeu sempre sentado, adoiamio uma
vida austera.

Beijavam as mãos dos grandes para os
íumenagcíir c adular. J-. beijavam se enire ami

t'.os, como os venestianos: "c eu te «mudarei
com. palavras e beijos- « f [OCav#Jt5 os joe .

inos dos Brande., a quem saudavam ™ de
quem snbeiravam alguma cüíJíl Fàsická. filó

de Crflces ’ ejTi vez de levar a mão“ jwlho de alguém a quem se dirigia, levou-a“ parttíi firais- Repelindo^ bruialmcns o

14 ]

ouim, disse lhe PásEcles: “Pois não achas que
eíta parte do corpo vale tanto quanto qualquer
cui;mv Contiam fruías no fim da refeição
comu o fazemos Cambem. Limpavam o cu
(dciJícmos ãs mulheres a va superstição das
palavras! com uma esponja; ç !S pti r que o
vocabüía spongfo â obsceno em latim, Essa
esponja era fi\adu na extremidade de um bas-
[uo, como o prova a história do indivíduo que
levado as arenas a Hm de iec entregue às feras
pcdju pa.a saíislazer suas necessidades ç.
tendo uLLtro meio de suicídio, cnFsou a esponjaeo bastao nu gargama, a^nstati do-se. Enxuga-
vam o mcílihro á com tecido de Ja pcrüim^o
otpóis de usã ior "não te Turcl n adn ^ão lc
íjvar com esta toalha de lã", db Marcial.
Miivia nos cruzamentos das ruas cm Roma
recipientes c meia;, tina, para que 05 passantes
urinassem dentro; "Não raro u,s meninos cm
'f
,ílh0 PC"»am erguer suas vestimentas diante

ua tuia cm oue se urinu”" f.
F.y.iam colução entre as refeições, No vcfào

vendia se une para refrescar o vinho: algumas
pisoas também a usavam no inverno, nno
achando ainda bastante Fre^a a bebida. Ti-
nbjirti oe ricos Ir inchar» ter. c copeiros paiu as
.stírvtf ã missa* bem como hktriàc.s para o.s
dtvcnir. No inverno Mírviam a carne sobre
pcqwnoíi braseiros. Possuiam copinhas portá
icts, como vi ulgumâs, nas qtiaig quando vi^ja
vam carregavam todo o serviço; ^gúBídii^ ü?í prhtoN P iir^ vós* fioos voJupÉuosuj,. não
gostamos d:i copinha umbu] ume" 1 * L

No verjio. em suu* valo* bukas, faziam çor-
rritsca e límpida cm canaletes junto uo

i.h.K) c nos. quais colocavam peixes vívif. quv o
cqnveva podia pcam e mandur proparar a seu

®í
>ltío - 0 Pc^ ^mprt itvc esse privilégio, que

aimla tem, de pretenderem os riços saber
preparado .1 seu modo; e u meu pulada
™is dcJidosunmc do que a carne.

Ern ™at4ria de tnagutlicercia, r^inâ, in ven
çíiíí voluptuosas, lazer t luxo, fazemos o pos-
sível para ombrear com des, pois nossas vçm
5;scJl

!s sàn igüulmcnte per veri idas. rna^ não
temos 0 talento necessário para üicançLir o fiCu
nível, irane se dd vícios ou virtude^, porque em
ambos os çmos o ponto de partida é um vigor
dp espinto que çra $cm dúvida muiio ma br
hl les da que em nós. E, tamixm, ptírque as
o-mias, na medida em que sàü menos fones,amm com menos meios de realizar o bem
em grande ou de exeeutar n mal na mvztna
proporção.

fl ** MarciaL
450

ld.
n * 1 VirgíJ i*.
* “ Ovídio.

Moiuuigne ímpregji a palgvrí
- L

catie" que nãu
Oiconiramos «m nenhum dicitmárie. Tfajs-se sem
UuviUa de fímirisceucia italiana. (N. dü T t

1 uerécio,
" hb Mardal.* b b
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O lugar dc honra pari cies era o do meio.

Citar alguém antes ou -depois em escrevendo

ou falando, nao significava tm absoluto

preeminência, eomo se v& de sua literatura, Dí
ziam Opití e César, mas também César e Opio.
e iridiFerentcrnentç cu c tu c Eu e eu Observei
du oma fui ta. na tradução francesa da vida de

Flaminio, por Pi u Laico, mu trecho em que.

falando ds ri vaE idade que se desenvolvera

entre os italiano s í os romanos, acerca dn
direito à maior parte da vitória que juntos hu-

viann obtido, O tradutor, no intuito dc resolver

a. quesiâo. deu importância ao lato de serem
citados os etolianos antes dos romanos, nos
cantos gregos cm que se alude ao íiccm+ctú-

mento Penso que nessa aprecinçao de foi

influenciado pelas regra* da Unftua francesa.

Mcimo quando estavam nas salas em que
tomavam kus banhos de vapor, as mulheres
recebiam as visitas dos homens. H aí se enlre-

r.ctvam aos cuidados dc seus cri ados quu lhes

faltam rffjfisagenK c as untavam: "um isCravo,

com um ;fcveni.Til de couro preto, aguardu íuus

ordens, quando, nua, lom&s icn banho íiuui-

re
h,-Sfr

. Tinham certos pós para absorver o
suor.

Os antigos gauleses, diz Sidõnio Apolinãrio,

usavam os u abetos compridos na frente £ cur

los atrás, ititxla que vem sendo nova mente
seguida ncsic século de costumei efeminados c

relaxados.

* 6 * Marcial.

Os romanos pagavam aos barqueiro* o
preçu de sua passagem ao embarcar, o que nós
só fazemos depois da chegada;

IL

bora inteira

dscorre cm pacíir passagens c em jungir os ani-

mais de tiro
*’ 4 5

T

. Ay. mulheres dormiam no

leito do Lado do beco entre a cama e a parede:

daí o apeltdo dado a César: “o beto do Rei

Nicodemn’** Ga
.

Tumavam alento ao beber e balizavam o-

vinho: “que escravo irá. temperar depressa u

falem o com a ãfiua viva que corre aqui

perto?14”
Encontramos igual mente n&wtb épooa as alí

Ludüs impudentes dos lacaios dc nosso tempo:
“Ó Jano, ninguém tc põe cornos por tris, nem
orelhas dc asno: nem a língua, como o iaria

uni cai» sedcnlij tEts Àpúlias’ ? * Gíl
,

Para as senhoras de Argctâ c Kdtua. n bran-

co ura a cor do luin, como entre nós até há
bem pouco tempo, costume que nao se devia

(er ribrindonndn, a meu ver.

Mas há livros inifiLro^ sobre c^tçs assuntos.

rt - •' [Toracio.
H a “ Stfctôtiío. tm francês esge lado do Leito cha
HmI >é "nitrllc”. O que dâ pina n "rudle"'. a enpítçu
ínlrc :i ^;iiiaa u u purede. C> [rocqdiJho niu> è 1 radia»
vd. porque é tajnhfini rudn, ou vk-Iü, ou
beto "O liceo do Pa htkodetnn" pareceu no* iti fkí^-

"o espiriH) 044 piadíi sureítslieai (N. do T.)
4:1:1 llqr^ein, Falímo vinho do* arredores dc
Falemo.
t|ll! tt»|o.

CAPÍTULO L

Sobre Demócrito e Herádito

__

f: ojuiiu" " uni instrumento útil em tudo.

Estes ensaios ma fornecem anijude a óp43 rí uni-

dade de emprega kv Se nao entendo dc algum
tema, recorro a ele e o ponho à prova, com ele

sondando o vau. f
:

. se verifico ser estu deitj.i

siadu profundo, fico na margem h ü o reconhe-
cimento de que não po-iai ir nlêm è el um dos
serviços que me presta e de quu mais üc or^u
lha. Por vezes, q min do çi assumo c fátiJ procu
ro ver a que ponto lhe dará uonflistírscÊa H

apoio e alicerce. E se ventilo coisa imporlantc

c .íà batida, ele mc ajuda a descobrir ú melhor

1 * 1 Aqui no sentido dc bom-senso. {N. do T.>

desses caminhos, ião frequentados que nào há

corno o evitar. E entre mil veredas diferentes

indica a quií devo seguir. Ao jicaho escolho um
assume, puis todoa me são tgualmcntc bons e
nào preiertdo esgotar nenhum, porquanto de
]iunhum chego a ver O fundo. E os que rms pro
meiem m-õstrã-lo não cumprem promes
.sns.

Enuc ccm aspectos da mesma coisa, tomo
um. E ora o debico apenas, ora o mordisco,
ora vou alé ouso. Escruto o, não em Lar^a

superfície, mas tão profundam eme quanto mo
pcrmiie o rrseu saber, e au mais das vezes me
comprazo em o encarar por um ângulo diíc-
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reme do habituar, Gomaria dc tratar a faíido
um tema qualqrâr, ma', mc conheço dentais
Pítra me ^dir acerca üc mtnlia incapacidade.
Adindo como ajo, arriscando uma palavra
íiíjlfL outra acolá, amostras I iradas do todo,
isoladas, sem intenção preestabelecida, £ nado
proniÉ lendo, não LLrnho por obrigarão rcõafjzar
Uina obra de real vaiur, nem sequer me acho
comprometido cm relação a mim mesmo c
conservo a itbíFdade de variar. quunto me apç
teça, ctFi assuntos dc que irato c a maneira de
Jaze-lo, som que mc retenham dúvidas ou
incertezas ou que acima dc Lutfo me domina)
íi ignorância.

Qualquer ato. nosso revela o que somos. A
personalidade de Cisar tanto se manifesta na
preparação da batalha áç Fãrsâlta. t- na manei-
ra por que a cunthjiiu, quanto nas reuniões de
prctvc rt"-h e galanteios que organizava, Julga-se
um cavaío não apenas pelo galope, mw ainda
pelo pa&iü natural e ate em seu descanso na
estrebaria,

_
^nílc ^ !unçí.n;s da alma furnas há que

'iao m-esquinhas; quem não a julga Limbèni por
esse prifmn nao a conhece setiâo imperFcitu
eu ente. h em jí-crat I quando c;>tá calma que mu-
lh

f
jr sc i>baerv^ O vento das paixões não a

atinge na hcraíi idade, tanto mais quanto ela se
dj pnr iuieirn em cada caso, tiunçci m preocu
pando com duii* coisas m memp tempo, e
L ralando do que- a ocupa, nãn segundo i> wu
temperamento c sjm fundei o nosso. As tot
sus em si mesmas podem ter peso. medida
Condições intrínsecas: dentro de mk n aEmn as
rran slorma «tmo entende. A morte ê coi.su ter
i ive! p&ru Cécej*u. dtfsejãvd para Catita, indife
ícíhc pura Sécrqtck a saúde, a conâdcncjâ. a
autoridade ü ciência, u riquc?;i. a beleza e míu*
contrários, cm « incorporando a uõs, despo
.mm se do que lhes e peculiar c, graças a nossa
aJ ma, recebem nova vestimenta, da aparência
que dã Jhus empresta: marrom. clara* verde.
preUi. atida, dane. profunda. superficial, a que
rsiíLJs cm Imrmon

i n esteja comi cada uma, pois
as almas mio .se puseram de acòFdo ateres de
sciib e.Milns, regras « formas. Cadu uma dela* é

^berana em seu domínio. Portanto n«o m>a
desculpemofi aurn a* qualidades externas duk
coisas; LEibc-rstNS, a nós, tkicnninidas, Nosso
bem como no&ko mrjl só dependem de nós r A
nós mesmos c o;u'i a íònuria devemos endtre-
çur as nnçsas preces, e a expressão dc nossos
de.sejos; pia nudu pode sobre: nossos co-iLumes
de qmi e, qo contrário, a çonàcqüenchi. São
eles que ;i arrasiítm e a íazern t;iJ qurni è

Por que não julgur AJtaandre k mc.sa,
Ct^nversEindo, bebendo, ou jogando .'tridrci?

Quüj a libra de mi ciypíriio que não vibre e nào

se movimente nesse jogo tolo e pueril que
dcLeísLu c evito porque é um joga que não é
joêú. um passatempo demasiado sério e e^í-
gente de um eí n tenção que lamoitaria dar Ibt,
porquanto tenha para ela melhor Eiplieaç^o. A
preparação e a conquista das indias não soJici-
taram maior trabalho desse lienli maecdõnio,
ícamo de tal outro nlo o exigiu a interpretação
dc um lesto eiscneial à salvação do
homem J &2

. Vede como rujisa alma amplia c
engrandece esse jogo ridículo: vede como de
ah^urve Iodas as suas Ftcu Idades, n ponto de
dar <s cad;i um a possibilidade de eonhcctr
I s í q u ai é . Wun ca me vejocmcs \n to mel]mrdo q ue
quando jogo xadrez. Todas a* miníiau paixOus
se expandem: u entera. o despei Lo, o ódio ^
impaciência c também ambição dc vencer em
uma coisa cm que fnru preferível ser veneído,
pais; nla e dc um homem dc honra buscar cm
coisas faleis, como em partidas dc xadrez, unia
superioridade «ccpeional. F= o exemplo apü
ca_sc ^ demuis (jircuDstãíiciflü da vida, Tc*dci

-

pormenor da exisLcncta do homem, ioda trgu
paçãü a que hc entre® ué, o revijam c o mos
iram com r

. u as quül idades ç dtiftíitoSr

Dçmúeríto c IferãcliLo eram düts iilõsoRis.
0 primeiro, achtmdo tjuc a condição humana c
va e rtdícLiJa. aprtStntava-SE .sempre um pú-
hl ico a rir c motejar. Heráufito, lomado dc pie
dade por esaa mesma hutiiiiu idade, andava
permuncntcmcrnc triste c dc lã^rimas noi
niboí; "togo que ptinhum o pé fora dc casu
um nu c o outro chorava" 4 a:R Prefiro o pri
meiro, não porque sejn mais agradável rir do
que chorar, ma* porque sua atitude c testamu
nhã dc seu desdém, porque ula nos contluna
rriíus do que u outra t' acho que nunca pode-
mo* «r dcsTire^ados quanto o mereoemos. Pie
d:Ldc c eomisc ruçlo misturam se eí alguma c$n
ni;i por aquilo de que timos çt6; o de que
cuçoa. Considerámo-lo sem valor. Penso qyi;
Jki cm nos mais. vuidadè ilo que infelicidade.
mai5 tolice dp que malícia, nraís v&iíg do que
maldade, mais vijç^a do que rniyêria,

Piõgtfies, em soti tonel, divertindo- se çnm
seus bí)lte om zombar das vaidade* humanas,
esenrriÊCencfo de Alexundre, enearEindo! o* lio-

fiiuns como moscas ou hçxiga* eheiiü. de verto,
í^i urn crítico mais acerbo c agudo, e por
COfiscguintí mais meu agrado, do une
1 im ao r ei quem ehamavam o Mi-jítniropü

que (Kíidivu os homens. 0 que odiamos, nor
algum áspeeto no* inrerçssa c preocupa.
Timão dc&ejuvEL o stloííso maJ, aspirava à rsossa
rumu r Jup.iu Ja nossa convcrsaçlo que achava

* " “ Um lexio da ttíbLia.
-il

Juvenal,
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Perigosa porque de geme tuim e depravada.
Dio genes estíraava-nos tio pouco que não
supunha sequer que nos^a frcqüerilação o
pudesse perturbar ou lhe iterar o humor. Sc
não deseja v« riossa companhia, nãu era por
temor de oortágio. mas por desprezo. Não nos
acreditava capazes nem de fazer o bem nem de
fazer o mal,

A resposta de Eslatílio a Bruto, que procu
ruva Filia lo à conspiração contra César, está
impregnada da mesma idéia: “Eia justo em-

preend intento, a seu ver_ mas os homens para
os quais o tentavam nlu er^m dignos de qual-
quer esforço cm setí favor." Dentro di> mesmo
espírito Hcgcsms afirmava como regra que
sábio nada deve fazer .senão para si próprio,
porque só ck merece o que por de fazem'. É
Tcodoro estabeleceu que

tL

não é justo que o
subia sc um.sque peio bem de seu país e com-
prometa a üea sabedoria em favor da loucura'’.
Nossa condição própria c tão ridícula quão
risível.

Capitulo LI

Vàs são as palavras

Dí/úh um reíórko do pujado que suu pro
fissão consistia cm 'Tajxt com que ãs coisas
pequenas parecessem grrmdes u como tal se
aceitassem**. O que equivale íi di/tr um sapn
tsiro tarando sapatos grandes paru pçs peque
n<i-i. hrn h.sporla l-c-lo-inm Fuarigodo por exer-
cer ofício tao mentiroso e enganador. E penso
que foi nem. espanto que A rq ui mudes, um de

reis, ouviu esta resposta dc luotdsdc.s. a
que ip indagavu qual p mais fone na Iuiíi: Pcri
clusou ele. “É cl i fie i ! vcrifkw lo, parque quan-
do o derrubo dc persuade espectadores dc
que não caiu. c ganha/' Os que m aqui Iam as
mulheres causam menor mal íporçuante
pouco sc perde com não as ver ao natural) do
quer oi que tem por profissão abular. nào dc
[IOSSOK olhos, mau da nossa inteligência, abas
[ardamdu e corrompendo a própria caxenem
da* coisas.

íM repúblicas bem organizadas c admims-
tradaai não deram muita importância aos orn-

dores. As^leti foi em Creta c na LacedCftiânia,
Arisu.ui Jíz eom sabedoria que 4 oratória é a
ciénut4 de persuadir o povo. Sòc rates e Platão
a definem como íl arte de enganar e adular. H
os qtiê erguem contra esta definição geral,
comprovam^nn em scuü preceitos, Os maornc-
taiüii praibem-lhe o ensino às crianças, por
inúLiU E os aEcrtienses, cntrcos quais eks fora
tao apreciada, ordenaram a supressão de suas
panes mais importantes c que mais atuam
sobre os sentimemos: o exórdio e a conclusão^
ao verificarem (juariLo lhes éi,, prejudseia!.

Trata-se de ura instrumento muito adequado
a excitar ou acalmar o DOpulachíi alvejado e
quv, cumo a medicina, só se aplica mn ('.scudos

enfermos. Naqueles cm que 0 vulgo ou os igno
rantes iiveram LOdü 0 poder; como cm A lenis.
Rodeia e Roma, c onde a coisa pública sofreu
coniími.i citação, proliferaram os oradores.
Hm verdade não $c vêcrn muitos personagens
a.d i|U arjr grande influência nessas repúblicas,
sem ajuda da üloquèncm. Para Rompeu, César,
Cras&o. Lüculo* Léntuln. Mcteío. rói du o
principal fator dc sua grandeza e de seu pòder-
Auxiliou-o*. m,ós do que a sorte das armas, o
que não acomccerta em tempos melhores. L.
Volüirmiu, falando cm público a favor da ciei

ç;lo dc A. Fábio ç P. Dkio. ao Consulado.
lIL^sií .- "Sao homens que se fizeram na guerra,
homens de ação pouco afeitos a$ justas orflió
i íelSv caracicrcs comu dtveino^ exigir dos que
elevamos ao Consulado; os de cspifiio manhc-
sn, cloqUcrae^e crudiEOSi slo bam? parn os çar
gos que SC exercem sem tiòr de Roma. cargos
de pretores, por exemplo, encarregados de apti

Car «íi kis.
H
’ Foi qunndo qs negócios andavam

pior, quando a tempestade das guerras civis,

abalava a cidade, que 4 eloquência Horesetu
em Roma: assim ris ervas daninhãü em um
campo abiuidonuílo ou não roteado ainda crcs-
cem com mais vigor. Pode-se concluir daí que

governos dependentes de um monarca tem
menos do quç os, outros nccesaidflde dc
cloqüècida, pois a tüJioc e a credulidade da
maioria, impelindo ;l .i ^r manejada c orien
tada pelo ouvido ao dnce som daquela músiciL,

Sím que jHissa pesar nem conhecer a verdade
eoisii.*, pela 1'orça da razão, nao sc encon-

tram tão facilmente em um só homem» o -qual é
posEiVd assegurar conu-y os cfcáios de tal vene-
no, mftfisime umíi boa educação c buns consc-
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lhos- Nem a Macedõnia nem a Pérsia tiveram

oradores famosos.

Umd palavra aecrca dc um italiano com ú
qual acabo de na enl reter e que serviu junto ao

falecido Cardeal CaraJTa na qual idade de mes-
tre de hotel. cargo que exerceu acé a morlc dn
prdado- FalílPnos de Sêu Curgu u. a respeito àn
ciência gastronômica, deu me ele verdadeira

preleção com gravidade c atitude de professor

como sc desenvolvesse um ponlu da teologia,

Enumerou-me as diversas, espécies dc apetites:

0 c[ut sc lem cm jejum os que sc experi-

mentam depois do segundo e terceiro pratos:

ds meios de os satisfizer simplesmente ou de
cs excitar l a técnica dos molhos, n princípio dc
um modo geral c êm seguida pormenorizada
mente, entrando riu minúcia dos ingredicntcr: e

dc seus efeitos; u variedade dc salada segundo
a estação, as que devem sei' ':ervid as colidas c

as que devem ser servidas frias, a maneira dc
as apresentar agradável mcncc. F.ni ro u depois
cif] considerações aücrtía da ordem uoui que
cotwçm servir os pratos, "pois nuo è coisa dc
pouco saber como cortar uma iehrc tuj irpi

char um frango" 4 ft-
. F tudo tsso ornamentado

dc belas palavras como as que u^am pura
falar dc um governo. de um império, o que me
Içrobfoü este trecho de Tcrcrujkjí “Sulgudo
dutmdsl queimado demais! inso&sü E csià

btrmf rcpitEi isso Cütfa ve/.! Doüdhes meus
melhores ooiselluji. dt acoído com o pouco
que üei, Final mente insisto, Derrea. pura que
Lcnhütti por espelho sua baixel u- L ensino lhes

tudo." Observe «üc cpiç cm príjpricw gregos elo

g ia ram. c muito, o banquete que lhes ofereceu

Paulo Emílio de volta da Maeedõniu, Mas nào
me ocupo aqui dc fatos e sim da* palavras que
sc íjslíeh pur a Os rclatar-

Nlo sei se outros ^rncni o que sinto, mas

* n "** Juvenal.

quando ouço nossos arquitetos Eüíiçar esla.s

Palavras pretensiosas: pitares. arquiLr^ve*, cor-

nijas. ordem eoríntja ou ordem dorica, e oüLfüx
de seu jargão, não posso impedir me de pensar

imedialamcntc no palácio de Apo lidou e, por
comparação. o que citam com lanta ênfase não
me parccc muito superior às mesquinhas peça;,

da porta de minha cozinha Quando ouvis
tdínr de metonímia, metáfora, alegona e ouLrjJx

expressões da gramática nào vos pnneec que
sejam Locuções de unta língua rur? c peregri-

na? Pois se aplicam muito simplesmente ás
formas de linguagem que vossa criada dc quar-

to emprega na sua tagarelice. É erro seme:-

liante apliíar uos cargos de noi;^ Fsludo polí

tico os pomposos títulos que usavam os

romanos, poi* não há ticnhurrtja ndução nem
quanto às funções, nem no que concerne à

autoridade e ao poder, f- é erro igual mente,
que nos censurará a posteridade, atribuir a

quern bem entendemos — e não são dignos
deScs esses gloriosos cognomes com que u
imugu idade honrou um ou dois personagens

^r^nas cm sua longa sequência dc séculos. Pía
rão foi Chain ado "divino” p^r tmpvcrsal COn
senso c sem que ninguém pensasse em contes

íar-Jlie o liUilo, e eis que os iiahaiios. que nó
etunmn .sc vangloriam* com alguma razão. de

ser o espírito itiuis vivo e o juízo mais equili-

brado do que os demais povos, acabam dc |ifa-

linear 0 A retino Com ip.uâ! apelido. e*se Arelh
no que, :. llLvo peb fu lar ompoldu. nwchciudo

dc “fitídiiH etn verdade espirituosas, porém
dimisiado requinrad&se rebuçadas, n^da tem
2 meu ver. afora a éloquêneia, que o coloque

acima dos nutores comuns deste «éoulu c qu* o
aproa Lm eT titntlü que dc lori&e. duquelc que os

antigos divinizaram, Quamo ao cpíeeto

“grande" n quantos pntteípcs não o concede-
ram, que em nada ultrapassam o,s ouiros?

Capitulo UI

Parcimônia dos antigos

Atílio Régulo, que comandava O exérdtü ro-

rii&rió nu África, no auge dc iua glória pelas

Vitõfiái com r lí os Cartagineses etímunieou ao
gôVírrtô dt* R.t_Nmii quí.- um agricultor que dtixa-

ra cm sua fuzcmJa, a qual tinha apenas três

hectares* 41

fugira com seus instrumentos dc

* fi5, Nq cexro ''sept iirpenLa"
1

;
vaJendo crida

quüfcn[s e deii^ ;u't3 c põuCii, Lérn-se itiíiek

ou menos três hectaTe-;. (N-doT.)
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trabalho. Em con^üència do que pedia Victn-
ça para voJlar a seu lar a fim de resolver o
assunto, pois temia que sua mulher e sirns fi-

llií?g viessem a sofrer. 0 Senado encarregou -se
de colocar outro agricultor do lugar do desa-
parecido, entregou lhe outros inslrumcnios dc
trabalho e ordenou que a mulher e os filhos
tossem sustentados pelo Estado.

Catão, o Velho, ao voltar da Espanha onde
exercera o cargo dc gôiikuE. vendeu sen cavulo
a hm de economtiiLr o dinheiro que lhe teria
custado o transporte por tn ar> parp a ítãha. O
governador da Sardenha Jazia suas inspeções a
pc, levundu em sua companhia unicamente um
olicjal que lhe carregava a toga e um vaso des-
tinado a cerimônia dos Saçrlffckíi. As mais das

vczéü carregava cte próprio a sua m afeta.
Vangloriava- se dc nunca haver possuído toga
de mais de útn. escudos, dc não gastai' maus do
que dez soldos por dia na feira e dc não ser
nenhuma dç suas casas dc campo rebocada e
caiada.

Cipião Emifiano depo-is de duas witoriíu. e
dois ^consulados foj como legado para uma
província somente oum servidores, Dizem
quf Homero nunca ceve mais de um. Platão
tres e quo Zenão, o chefe dos estoico^ não
linlia nenhum A I ibério Gracn não sc couce
deram senão emeo soldos e mcío por dia quan
do desempenhou rtit^ào especial da Kcpú-
bhea, e er fl t> personagem mais importante de
Roma.

Capitulo LilI

De uma sentença dc César

Se nos divertis scm»í íom nos examinar c
w n tempo que empregamos cm observar üs
outras l! cm nus inlorinur acerca do que pão ê
dc nassa conta nas o coilSa&ráitódmoü a ver
dentro de nós mesmas, comprcenduliimm
lojto quau friteis * jnsifcrtlffeamcs ajo ns ptçns
tk que !s0.mos feitos- Não constitui, com ufeikh
prova d« imperfeição o fato de que nada nos dc
úiteir.L valisfação? E que noüsa próprio umigi
ii^W e nossos próprios desejos nos impeçam
dc escolher o que no& convém? E a cvidènda
de^^i iftipOsHibilídmJe cíió nu grave questão
pendente entre os fiíú safos de iuber cm que
cansi.Hic a .saber nno hem das homens, quentão
que continua sfrn resposta e assim ccmttnuurã
çLçmamentE, sem que jamais sc chegue a um
acorda: O bem que não ;emos parece prefe
nvui m resto; quando ulHemus a coisa dese
jada logo queremos outra* e nossa sede i

m«ataneãver 4
.

Por grandes que sejam os conhecimentos
que adqOLriiDas e os buns de que podemos usu
truLr, acnt imos que algo m>i faJca u suspiramos
pelo futuro desconhecido, tüiLo mais quanto
não nas sacia u presente, E isso, u meu ver,

q * * Lucftno

,

nao ofereça com que noa ernhnn
garmos. mas porque sõ aceitam ns o qüc nos
apresenta com rclfeència c prevenção;
quando vju que as mortuí* já dispõem de

L|U4ise lüdo o que Ebcs c necc.wàrfe; que apesar

dijs riquezas, das honraria du glória* dos fi.

lhas bem forni adoa, não escapam h angustia
nnu aos doEorasos conflitus interferes* Epicu
ro aimprccndcu que o mal vem da próprio
coíitinênte, o qual, por ^ haver carrompido,
Cstraga o bem que ac derrame denu o dele^ 1

Nossos desejos carecem dc rcsalução c
canvicçmi. Não wbernos tonservar nem des’
iVutar çfhrtvcniíjuc mente übcícatlo pdu ideia
di: que o qoc posaji e im perfeito, o homem
enirega su pnr inteiro c pela imaginaçan áícoi
sas quu nãu tem e nfio conhece, nelas coneen
tns seu desejo c lup esperança e aí encara com
respeito e amor; d que César a^sim exprime

t

"íiíti co rise qtiene la de um vício de no.ssa nuiu
iuzü. t c-Qinuni ;l todci-s as SCr-tS, tememos
sohremda a.R coisas que não amhccctuií^ c se
nos ocultam, ao mesmo tempo que ndas cnn
liamos de pretcrcnela/

1

q * 1

LuarèclíO.
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C apitulo LIV

Das vãs sutilezas

Os homens rccofrem por vezes a sutil í;zo 5

fúteis e pura :itr iiir nossa acençao. Assim,

ns que Éscrevem poemas in toiros cm quu todos

us vcrsns começam pela mesma lcL
_

a. Na anli-

gn literatura grega deparamos com poemas em
for ma dc ovo, dc bola. dc asa. dc machadinha,
obtidos mediante a variarão das medidas d<*H

versos que se encurtam ou ak. para. cm
ajnjurtln, representar lai ou qual imagem, A
ciência de raiano que sc diiveriiu com calcular

de quoUlus- maneirais se CüiTlbinavatll US Icllíl-í»

do alfabeta, e achou esse numerei ipçriveL que

Plutarco menciona, também parlicip-i desse

gênero de singularidades. Aprovo a atitude

daquele personagem a quem aprcscnlaram tm
liomem que com Lur.naril-a hafcúUdade atirava

um grão dc alpiste 'ic o I';. ua passar p&lo bu

raco dc uma uguILa s m jamrdü urrar o fcolpe.

Tendo pedido uo nytro que lhe desse urna

recompensa por essa habi 1 idade excepcional,

atendeu õ sohcltado, dc mancir» prsi/.tínidrtt l

justa a meu ver, mandando entrepr lhe uès

medidas de alpi.stc a \'m dc que pudesse eunti-

nu ar a exercer tào nobre anu. E prova srrcfu

üavel da fraque?,» dc nosio julga mcnio apalxo

n armu nos pela* coínjis so porque súo raras e

Inéditas ou ainda porque apresentam alguma

dificuldade, muito embora nio sejam nem
boas nem tileis em si

UlLimamentc jogamus em minha casa um
jogo que consiste em adiar o maior número dc

palavras que se liguem pelos exlftnws em sua?,

aplicações For exemplo; "Sire” ê um Li L u 3o

que se úi\ ao mais alto personagem do Estado,

ii rei; mas se íiplica igual mente ao vulgo, aos

cinere iantes, sem jamais se empregar entre

tanto em relação ax pessoas dc classe média.

Ãs senhorua da classe aUa citamum “d umes

;

às da classe media "dçmoisfillK"; c às da das
se mais baixa “dames" lambérm Gs dados tà

se jogam nos palácio.-, dbs príncipes c nas

tavernas. Dcrnòcriio dizia que os deuses e os

bichos tinham sen Limemos mais delicados do
que os homens, Os quais estão no meio da

escala. Os romanos usavam vestã mentas idên-

ticas nos dias dc luto c dc iesta-

É sabido que o modo desesperado e a extre-

ma coragem atuam sobre o organismo. pertur

bam os intestinos e os relatam. O apelido dc

“tremulo" dado a D. Sancho. decimo segundo

rei de Nuvnrra, muslra que a valentia, lai qual

o medo. provoca tremores n o corpo. que

lhe vestiam a armadura procuravam iranqüili-

zá-b. atenuando O perigo a que se ia expor:

"Conheceis me bem mar, respondeu cie, “sc

minha carne soubeide onde meu arrojo vai

conduzi Id ficaria absotu tumente transida," Se

.1 repugnância e a indiferença ocasionam a

impo-Lenda tios jogos dc Vénuü k à mesma ffa

quíi K levam ü iEcücjo violento c o imoderado

ardor. 0 frio intonso c" o exagerado calor quei-

mam e assam ipual mente. Diz Aristóteles que

a> barrai, de ehumbo + que fundem ã tempera-

tur.i c Levada. fundem uirnbém c eseEirrcm

ps aedo o frio è excessivo. O desejo c a sacie

dade machucam igual mente os nossos órgãos

iinles ó depois dc nos satisfazermos, A estupi^

dm e ,i sahednria comportam sc dc maneira
EUiêUign na 4ur; sábios u dominnm c os ou

rrus ignyiram. Elmícs ficam, pur assim dizer,

uquérn do sufriiticnUK o.> ouiros vãd alem. 0
ftjúsold, ü típu ith, de ter pesado e COrtsidtródú :\b

eoisius, depois de w ter medido ç analisado,

coloca st acima delas mercê dc um corqjoio

esforço, despreza as c u.s rechaça, porque pon

sul uma jbl iTUi 1'm ic c solida, Ccmiru a qtml sc

partem, sem a penetrar, as flechas da Êbríunji,

Os homens ern sua maior kl situam se emre

entes extremo»; percebem o muL sentem no e

rtrvi u podem Suportar. A infância C n decrepi

lutlc lêm cm comum a simplicidade dc espfrtiu.

A avareza t a prodigalidade mostram idêntico

çlçsejo de adíiuinr c m: aparar. Furecc haver
i«oiivos pÉtr.n afirmar que exâsic ama igno-

rância inicial qug prcecde a ciência e umii

ignoràncm doutoral que a ,sc£uc, A ciência faz

c engendra esta última, assim como desfaz e

dcMrói ii primeira. Fazem- se b<?ns cristãos

Corri cspírkcui 'iirnplesí, pOuCO CuriO£t>& «. pouco
instruLdoá e que tauio por rüíipeitü cocno pt^r

ubciliêneia acreditam sin^dameme c observam
os mandamentos. £ entre ai pessoas de espí-

rito t ú ap:i cidade mídioí; que n&seem ps opi-

niòes errôneas; adotam pela si tn pies aparência

umaqunlquer imcrprctaçati primária Escri-

i oras c sc imaginam autorizadas a considerar
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tolice e estupidez continuarmos fieis á amiga
crença, alegando nâo assem ar a nossa opinião

ncuhum estudo prévio. Os tirando espíri
(os^mais sérios e clarividentes, fornecem outra
espeeiç de bons crentes. Mediante longas c

minuciosas investigações; alcançaram um cu
nhccimento aprofundado dos tcxíos sagrados,
peneiraram- lhes c senti ram -lhes o segredo mis-
terioso c divino que regula o govemo dos nepô-
eiOi eclesiásticos. Vemos entre! nnío alguns, da
categoria intermediária, que chegaram ujm
marnvãlho^o resultado c fé ao extremo limite
da inteligência cri*r<i e gozam sua vitória sobre
a ignorância entre tfçòes de graças. Reformam
£Cus cosíumes c demonstram resignada modés
lia. Nao lndm.ii porém entre estes os que. * Fim
de afastar de si a suspeita dc terem abraçado o
erro quu hoje renegam c na esperança de dar
provas de sua convicção, revelam extrema-
dos c ín discretos na defesa de nos&j cansa,
manthando-a com inúmeras violências, Oü
camponeses simples são gente honrada; c o
«o também os fitósofuij ou. como se diz hoje,
os espíritos forte® c esclarecidos que possuem,
Mibru as cififlcj^^úíeifi, conhecimentos exten
Sos. Os 4 fll! que não são üãbta* nem tampouco
ignorantes, venceram n primeira etapa no üstu-
do da£ letras ma?» não puderam alcançar o
grau superior que compiem a nossa instrução.
Assim, com o traseiro entre duas selas, sâo
perigosos* absurdos c incômodos. São pisoas.

4rt * Nç tesiO Ftvccis" - mestiço. (N. dot.)

conto tu c taíita^i outras, que perturbam o
mundo, bfo cntanlo. que mc diz respeito,
procuro LLgjarrar me como pc>yso àquilo que
constitui naturalmeu te minha primeira crença
e da qual, dc uma Feita, tentei em vão
desprende r-mc.,

Da mesma forma, a poesia, quando eclode
no seio do povo. revela uma pureza c uma
Êiraçu que rivalizam com o que dc mais bdo
oterrce quando, por efeito dn arte. atinge a
perfeição. É o qtie podemos observar cm nos
reportando aos viJancetes de Gasconhía ç ás
canções que se con sen^arum dc naçóes a que
ern estranha a ciência c rtao cunbcciam sequer
u escrita. Entre çssje* dois generas lemos a poe-
sia medíocre, pouco apreciada t dc nenhum
valor.

Observei que quando o espírito dá acus pri
meiros pãüsos* consideramos - como ocorre
eojTui mente dífícb e raio o que muitas ve^cs
Tião possui absolutomente esse caráter; c logo
que nossa fanuisía descobre o CaiTlinJin da
inspiração, enconira um n úmero ínfíntio dc
exemplos como aqueles 31 que aludo neste cupi-
lulo,. Aos quais uci eaceisuaru apenas o sCguijv
te; se estes Ensaios fpsSflm dignos dc ser juJga-
dos, não agradariam muito aos espíritos,
com lio ü e vulgares, neni ás inLcligcrtdaHi supc
rinrcfi q, [C OQOítituejn a exceção, Os primeiros
tiap os achariam n^sit/ compreensíveis, e m
segundo* os compreenderiam dc sobra. Fulvu.
c>s aceitassem ais pessoas de mediana enveran-
dura.

Capítulo LV

Dos odores

Conta- *£ dc ulgun* homens, como de Ale-
xandre, o Grande, que seu suor, em virtude de
uma compleição csJieçití, tinha um cheiro
bom. Flu terço e Outros autores procuram
explicar o ítnorncíio, Mus cm gera! ocorre o
wnirano, e a melhor qualidade que podem ter
c nào cheirar. O hálito mais puro c lanso mais
doce quanto sem cheiro nenhum, como 110
caso da* crianças saudávei:-.. f:\$ por que Piau
líj diz- 0 mais delicioso perfume dc uLaiu mu-
lher está na ausência de qualquer odor”. Qunn-
Lo ms buns odores proveniente* dos perfumes
agfCEi^dos ao corpo há que desconícar dc quem
üs Lt'iEL. pois -É de se temer que sirvam a disfar-
çar algum defeito natural desaa espécie^ o que

deu aliás origem a rate* aforismos cie poetas
anligüM “é sinal Je fedor o bont odor",
"Caçoas de unis, Comuino, porque não flús
perfumanni*. mas prefiro não ler dwjro ne
nhum a cheirar bem 11 4 £

". Ou ainda;
‘+Qucm

sumpre cheira bem. ptistemo, cheira mal,"
F.ntretanlíi gosto muito de um ajnbiente que
exale bons odurea c tçnb 0 horror uos maus que
íunio de maia kmge quu qualquer outro:

HMcu
olfato distingue os mau* cheiros mais sulíJ-

mente dü que uni excelente cão sçniço huneiro
do javaJi:

4 íQ
. f- dk perfumes mais simples c

* * D
Marcial.

4 J 0
Jdoricit).
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naturais são para mm mais agradáveis.

0 uso de perfumes 6 principal mente reser-

vado às mulheres. As mulheres da Catia, região

em que a barbárie imperada dt maneira abao
luta. cobriam o rosto c d corpo depois do
banho com uma corta droga odorífera de sua
terra. H quando se aproximavam dos homens,
tiravam a crosta ficando com a pele mais lisa c

cheirosa,

C espantoso a que ponto um cheiro qualquer
se impregna em mim facilmente. Quem se

queixava de que a natureza não dotara o
homem de instrumento capai, de levar 05 ndo
res ao nariz, laboravu um erro, porquanto os
próprios odores sabem encontrar seu caminho.
A mim, Lm particular, sorve -me dc veiculo o
espesso bigode. Se aproximo av luvas ou o
lenço, n cheiro nele permanece o dia lodoi daí

estar clv sempre a der» une [nr por ondí Lindei,

Oi btijoH apajwttados da juventude, bn ro-

so s. gulosos e ii mi dos, nele deixavam outrora
Ycuigios que mí percebiam muitas horas nmis
tnrdtí. Sou no entanto pouco propcnsii às epi

demias provenientes de um u.r c«n criminado c

Ljiie se transmitem até pela simples conversa
ção. Permaneci imune a todas ai que em nos
sas cidades como cm nossos tixércilttS se vçrífi

caram em meu rertipi.it c que foram dc ioda
espede. fé se. a propósito de Sócrates, que
nunen deixou A Lenus durante si peste que ii

dizimou mais de uma vez, c jamais. we

contagiou.

Os médicos, creio, poderiam tirar mclhnr
pflrlidu cie que firuitl dt>k íJilorts, pidr» verifiquei

amiúde que atuam sobre mim. segundo sua

natureza, e impressionam meu espírito de
diversas maneirai: o que me jnduí 3 conside-
rar exato o que dizem a respeito do incenso e

dos perfumes usados riaü igrejas. a saher, que
esse costume tãi anligo, u tao encontradiçn
nas diferentes nações e religiões, tem por obje
livci acordar, purificar ç tomar eufóricos os
nossos sentidos, a fem de melhor nos predispor

ã contemplação.

Gostaria de ter tido a oportunidade dc sabo
rcar a obra desses cc»zinhcjm& que sabem tem.

jperaí o sabor das viandas mediante perfumes

escolhidos, u que sc põde ver e foi muito nota-
do quando dos jantares oferecidos pelo rei dc
fÜTiLS em Nápoles, onde desembarcou para sc

entender com o imperador Carlos Quinto.
Recheavam se essas viandai eom plantas
odonferas e cum tamanha abundância que um
pavão e tio is faisões guarnecidos vintllm

a eustar cem ducados. Ao se trincharem, exa
lavam uri’ aroma dos mais deliciosos, que se

espalhava não somente pela sala miL-s rúndn

por todos os aposentos do palúeh» t aíé nas
tua.s da virinhança, persistindo durante algum
tempo.

Meu principal cuidado, qu undo tenho dc me
hospedar, íi evitar us bairros onde o ;ir c pesu
do c empesiadO- Apesar dc suu beieza. Vencia
c i

J
iiris perdem muito dc seu encanto a meus

olhos, por causa do msu cheiro. Na primeirn

dessas u idade g suo causa disno os canais c as

lagunas que :« qgrç&m: na outra a tíimn das
ruas.

Capitulo LVi

Das orações

À semelhança do que fazem na* escolas os

que põem cm discussão quesLões comrover-

ijdns:. enunetn idéias fantasistas c mal defuii

daí: não a fim de provar íi verdade pois não
tenho ui prctfnnlo ma* para a procurar, li

essas idéias, eu as submeto m juízo daqueles a

quem cabe não somente nr tentai meus atos e

meus escritos mas ainda meus próprio e pensa
mentos. Que me aprovem ou me condenem,
jgualmcntc útil mc será a sentença e a aceito

de antemão, reconhecendo duwdu p corno

absurdo t ímpio rudo o que, por ignorância ou
jÉi advertência de minha parle, possa, nesta

compilação, imiscuir sç de contrario iu deci

soes u p rever içõeü da Supt : i igreja Católica.

Apostólica e Romana, nu qoul na-Sd e na qual
morrerei- Fmborn muiio temerurjamenLç me
meta. çtjrno faço aqui, u tudo discutir^ .uoínfüf

mo-rne intcirqmente eom sua censura, dionic

du qual mç inclino dc maneira integral.

Mão íei sü me engane, mas posso que por

favor especial da bondade divina um 11 oração

nos foi prescrita c ditada palavra par palavris

pela boca dc Deus, sempre me pinecuu que a

eia devííunos recorrer maix do que t> fazemos-
Se minha opiniã» pesasse no assunto, nòs u
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diríamos no início e no fim daí refeições, an
deitar t an levantar. Qm rodos os momentos
em que c costume rezar, gostariamos que fosse

y padre-nosso a oração de todos os cristãos.

Pode Igreja aumentar o número de orações e
modificá-las segundo nossas necessidades e os
Hns a que cEa visa. e hem sei que o espírito e o
funda são sempre as mesmos, e*sa c a oração
por evceicnda c ela diz inço rUesLavel mente
Ludo o que hã para .se dizer. convêm a Iodas as
cirLijn^tãncias enn que nos podemos encontrar
e portanlo juElifícíaría O

j
privilegio dc a Ler sem-

pre nos lábios o povo. É a única oração du que
mt; valho sempre ç sempre a repilo cm vez dç
variai , porquanto nenhuma tanto se gravou em
minha mçmóna.

E-íUlv d a pensar dc onde nos vem o erro dc
recorrer a Deus a propósito de lodos os nossos
projetos, de todos o.s nossos empreendimomo ü:

de para de apelar um todas as ocasiões, qual
quer que ,seja n. nossa preocupação, cada voz
que nuwa JVaqucíii precisa cíc au*íliü H seni
mesmo ponderarmos sc lemos ou não razão,
invocando assim o seu nome. c o seu puder cm
qualquer situação, sejiim ou não repreensíveis
oh nossos utoH, Rlç c por cerlo o nosso único
protetor c ludo pude quando noí ajuda. Mas,
;únda que nos honrando com seu apoio pater-
nal

ç
benevolente, rtãü deixa dê ju^to na

medida -cm que é bom c podcm*o. í- como cus-
tum;i çmprcfcur mnis cornumenle a justiça do
que o poder, c nos favorável enquanto da o
permite e nuo segimtio o que pedimos.

b.m oiú .4 "Uuc , Plaino admite ires caso*
Cm que noss-ns crenças se revelam injiiriosnH

uoa íldüscs: quando lhes negamos aodsiénciú;
quando negamos suu intervenção cm no.ss.UH

vidas, c quando afirmamos que não rechaçam
jhmnii noNaMh súplicas. nonsa* oferendas c mm-
&o.s sacrifícios. A primeira dessas crença*, n

«W ver, nào c imutável ui) homem, u quul pode
LUudar ílü idéia no decurso de sun cxisiéncia ;

as muras duas podem scr mantidas indefinida
mente.

À justiça e o puder de Deus estão iri.Reparío

vclmcntc ligados; em vão apelaremos para Ek
SC nessa causa t mã, Ê preciso, quando lhe

.suplicamos, que esteja nossa alma cm estado
d.ç puireya: í que pelo mano-: nê-íse momínlo
não estejamos animados de maus sentimemos,
ícm d que Lhe damas nas mesmos o látego
para que nos castigue. Hm ve/ de nos redimir-
mos., agravamos oh nossos pecados em nos
apresentando, a quem deveriamos pedir per-
dão, com o coração cheio de ódio e irreve-

rência. Eis por que não admira em absoluto

aqueles que vejo orar a Deus amiudada c regu-
larmente, sem que os atos que acompanham

suas preces testemunhem affependimenco ou
intenção dc &c corrigirem; “Para te entregares,

á noite, ao adultério, cobres a cabeça com um
embuço gaulês”* 7

1

.

A Conduta de um homem que assocta à
devnçno uma vida execrável parece me até

certo ponto mais condenável que a dt quem,
coerente consigo mesmo, se mostra dissoluto
sob todos os aspectos. No entanin, vemos a
Igreja recusar dianamenie licença, para que
penetrem cm sua sociedade, ãs pessoas que sc

obstinam cm palmilhar caminhos particular
mtfiit irrepreensíveis * T?

.

Rezamos por hábito c easlunic, Qu anten;
lendo e myrmujdítdu preces Ungimos rezar.
Ê-me penoso ver persignarem seao^edíti-
tc
” 4Ti pessoas que durante as demais horas do

diu praticam o ódfo. a avarej.ã, a injustiça.
IrSo mc desagrada tanto mais quanto tenho
t.SM fiín:d cm griuide venCraçua e n empruga
coniin(i!damcrtct a(e mesmo quando mc pego
bocejando. Os vkios icm sua hora. Dcns n
ddcL como por compensação ou composiçãú.
f-i espantoso ver sucederem- se ações làtí diver
sas, tão hem ligadui umas às ouêi-jh que nüü sc
lhes percebem íMcrrupçoes c mudanças, qu an-
da da passagcTEi dc uma a üuira. nem sc vê
quando uma termina c outra começa. Que pto
diâ-íosa consciência, essa cuja calma não sç
desmente conquanto abrigue 0 crítntnaso c o
juiz numa tranquila vida cm comurn.

Um homem quír lum sempre na cabccni
idcms libidinosas e õtmscíênçiít dti reprovnçào
divina que d;*s lhe acarretam, que podedkíí’ a
Dèuí qiumdo com Ek se enLrotêm? Que sc

jiiccpcndc'.' Mas se lugo cm yeguida volta ao
vicio V Se estivesse com peneirado de sua jusu
çu e de ?iua presença, como 0 diz. e se sua alma
as semissís por curto que fo&se o itiomcmo dê
penitencie., o simplts tenmi1 0 haveria de preo
enpar tão íeguidameme que acabarm por
criunláf dc seus vícios habituais, por mais
arraigado* que se agliã-S-Sím, E quç dizer dcSsn
^.enifi que passa a vid,ri inteira a gozar e hemsfi

ciar se do que iabc conítituir pecado mortal?
E. no enouLUL quantas profis^s ç quamos
divertimentos admitidos a que vivem do vício,

não temos nas? Confessando se y rnim, disse-

me certo indivíduo que passara a vida a praci
ear uma rcligiiui que acreditava II ie compro-

J,T

;

Juvenal,
1 J MtinLaLSne pareçt vntkrtçaf umü eeíiHury a

pela díKiguaklutte de Lfmanícniü daüa aos
topócritas ç aús dissolutos. Aliás, como observa
Mtçhavil. 0 capitulo todo v dos mau diííccis &
ejitçftcleMN, tio '!'.}

* 3 11 FiVrnuk tia ação de grüç-is us^da h:l riurgia
tabòíic^. ^N. do E.)



mc Lesse a salvação eterna c contrária à que
tinha rttj coração, n fím tão-someme dc ngo
perder prestígio t; honrarias. QüiiiUo não Lhe

devia custar seiiaelliantc atitude? Como tssts

indivíduos justificarão sua Cunduta ame a jus-

tiça divina? Seu arrependimento os obrigaria a
ama reparação efetiva e manifesta; cm nào a

satisfazendo. não apodem alegar pcíuiim Deu?
item perante os homens. E que ousadia, essa
deles, dc pedir perdão seín repararem nem .se

arrependerem?
A meu ver. os primeiros, os

-

que mústursim ?i

devoção à má conduta, são iguais uos outros,
os que vivem rta devassidão; mas é menos fácil

ainda reco ndu^i -los ao bom caminho, As
variações incessantes e súbitas dc opinião, que
vão du nm extremo ao outro, são para mim
ineomprixnsíveU: das revelam tim espírito io-

TTiítdn dc tn&opilávd angustia, Como me p gre-

te absurda a imaginação daqueles que. nestes

últimos anos, tinham por hábito tachar de
hipócrita quem quer que ijvt&se a intcfi^ênciji

ütti pouco mais lúcida c prnlieayae a religião

Católica, indo nlè a. afirmar que no mdtfio esta-

ca dc acordo com a Reforma. Triste enfermi
dade essa desces indivíduos, dc bc acreditarem
tão fortes a pOnlu de se persuadirem de que os
outros nãu pinlcm crer o contrario do que cies

próprios urefim- Pior ainda, pois essa gente
preferi: os benefícios imediatos auferidos de
uma religião, cni que no fundo não acreditam,
ás esperanças da vida eterna. Podam crer -me:

sc algo devesse tentar me na moddadc* o risco

e os oh&tácttlos inerentes h Reforma leriam
influído por certo, na decisão

-

1 * 4
,

Não ú sem ra^ão séria, parecí me, que n

tgrein proibe que quem quer seja. sem dís.rin

çao de pessoa, idadê e sexo. ac arrogue o direi

tís lamcrano c iíidírtcrcLO dc comentar c salmo
iíiar ííIíücsi divinos cantos que t> Santo Espirito

inspirou a Davi, Não sedeve imiscuir Deus cm
nossas ações, senão com reverfcidn c aten-

cioso rcspeiio. Eíscs canios, pela stia origem
divina. lem outra final idnde que não u dc
desenvolver nosjoá pulmões e enctuitar nossos
oq vidos, É da conscienuia ç não dn boça que
devem emanar. Não t admissível que per mi-

iam a um caixeiro qualquer faiar dissís e com

4 7 4 A ífiW, eqrcio ijgoJTç muiias VCIGS Cm Mlíu
taigne, quEindn çk procura não ac comprometer çm
ivíittriu de religiãu. pre^m-xc a inLcrprçi&çòcu dik-
r«nles- MkhAbi íle«n volve* a propósito, cxpÊic&ç&j
quase oposta ã nossa, A seu ver os riscos ç as di:í

cuJdàJts J;i R,(fóppriii é quí cetiam impedido Mim
saigne Jt sé decidir pck> protestantismo. Ktza o
texto: "Hs ritn aíi du (enter ma kunesse r^mbicjon
du ha^ard ei dilficulté qui suivaiem eette recente

entrepfise. y eúi eu hannc part " Preferimos ficar

-ia is fiéiü ao originai. (N. do T.)

isso sc divertir enquanu* enche, concomitante
mentí, íi cabeça tom ide tas fútcL?; c íokas- Nio
c, tampouco, razoávc! ver o Ltvro SantOj cm
que se descrevem i>$ tíagrados TnisLcrios de
nossa fí, serem Jjdos e comentados na copa e

na cozinha. Tais Icxtos eram outrnra misté-

riírs; hojo não passam dc pru testo para debatei;

c divertimentos.

Não c dc pa^sagom c cm tumultuosas
assembléias que cumpre atentar par* assunto
tào serio c tão digno de vonoraçao. Deve ser

um ato meditado e sereno, c que sempre deverá
scr precedido dt um “Sursum corda'

1 ’
'. Easa

introdução ao oficio divino. E que nossa atitu-

de ?ej.i de particular uleiiçua, evidenciando
nosso respeito.

Um tal estudo não é da alçada de qualquer
um; a ele só se entregarão os que a ele gç deda-
cam c que por Deus Toram cscolhidoíi; maus,

s ignorantes tomam se piores do que antes.

Não ê hi^sória a .ser contada c s fm a ser vcnc-
rad*, temida, adorada, frcgcnua geiitu r em ver-

dade. essa que a imagina ler tolocado ao
alcance do pr.wOi somente i>orqiie traduziu
cm linguagem popular! Será unicamente quev
[à*í dc palavras c b:-tsi*rá mudà las par 3 €[i3c g

entenda o vulgo? Direi mnis: em assim faxen-
du, afastam-no dc Duus cm vc/. dc o aproai-
mar. A ignnrâncLa Lotai c que conTia am oo-
irctn c mais sulular e avisada di> que essa
c iene ia verbosa c Va. alimentada dc presunção
cousadiiL

Creio iam bem que a liberdade dada a iodos
dc propagar, truduzidu utn umios ]diomat>

diversos, palavra sagrada, dc ião conside
rávcl^ importância, c muilo muix perigosa do
que ütif, Os juduja, os muçulmano*, C quase
todos o# povos dc outras feligiõcs, conservam,
Cdm verteruçán c devoção. ^íus mistérios
sagrados na Ijng.ua ori final cm que lhes foram
conmnicFidoíj K c nern riirckis. de ^obraque
sc proibe a introdução nek L

i dç quaisquer
modificações. Haverá* p^>r exemplo, entre os
bascos c o^ brçtcjos uente ba sf ante catcgori

i*da para dar autoridade a uma trnduçlo de^
sís «sxlos cm sua língua? Nada. na I^rcjfi Uni
ver sal

f è mnis árduo t de maior alcance,

faladas ou pregadas, as interpretações* perma-
Eictrcjt] vagas, não sc impõem, podem scr modi
ficadas e somerue dizem respeito * piinios p;tr

GÍnis, Ü mcümo não acomecc com
irriduçitcs.

Um hísloriador grego, que era. cristão, criij-

Clí c(>m razão o sl'u -^éculiN porque eruno se

íiivuLgaram os segredos de no.Ksa religião c sc

pçL-miliu u.*,i maia inisign ificance arie^üo que O*

* 1 s Elevai üs cra-acces.
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comentasse ã vontade, Nós que, pos graça dc
Deu*, temos privilegio de conhecer os mais
pLU'os mistérios confiados à nossa devoção,
devedamos envergonhar-nos de os ver profa-
nados na hoca das pessoas ignorantes do povo,
quando os gentios proibiam a Sócrates, a PJa-

tào - e aos demais sábios - se interessarem
jílUs coisas cmregues ã discrição dos sacurdo
fes de Dcífos. Esse mesmo historiador dj* cam
hem que a intervenção dos príncipes em mate
ria de teologia não è ditada peio zelo mas. pela

cólera. O zelo prooede dít razão divina e da
jus-riça e sua nção é equilibrada c moderada;
(ran ^formando-se* #.>b a influência da paixão,
em ódio e inveja, em ve/, de trigo c uva produz
joio c urtigas. Outro historiador conduziu-sc
dt maneira ignalmenie certa quando, dando
um oonscfho a Teudnro. lhe di&M que as
discusRâcj; não só não evitam oü cismas da
[er-eja üiis ainda os suscitam, engendrando as
heresjets: que. cejtfóegutn temente. era preciso
evitar qualquer debate, (oda argumentação
metódica u :ií.ur-sc unicamente as prescrições c
ãs fórmulas da lei. I u t como ns estabeleceram
os :tn[cgos. O Imperador Andmnicü, uncon-
trundn cm seu palácip dois grandes persona
gvns discutindo com Lapódiô acerca dos poq
tos mais irnportjmUH de nesta religião,
admoestou os vívamente, chegando a ameaçi-
los dc o* jogar no i k? sc curninuasacni. Ern
nossos d uni. ás mulheres e as criança* querem
^bír mais dç leis eclesiásticas que os velhos
mais experimem ado*. Entretanto, « primeira
das prtfctnçõc* ífe Platão os proibia dc se ocu
parem sequer das tmkn das leis civis, que
substituem 4i divinas, E, ao permitir aos vc-
IJios que falassem a rcxpdto com os rnagistru
dos, acrescentava* "mn i

- sempre longa dos j«
vens e dos profanos*

1

,

Escreveu certo bispõ que no outro lado do
mundo K ti urim iiJia. por jujiiic Piosoóridii,
noLãvel pela suu feri i( idade em árvores de ioda
cspccie, suas fruías ç clima, 0 povo t' cristão;
lém igrejas c nl lares dc que ;i cruz, çon\ sxehi

dc qualquer outra imagem, constitui o
único ornamento. Observa com regularidade
o,s jejurK c as festas, pago o dizima ao clero, e

tal é a Sn;» pureza dc costumes que ninguém
tem mais dc uma mulher cm .vuu vida. Adu
maiü, iuLtsfcttu guri! sua ivünu a ponto dc não
conhecer o lisü dos navios, embora a-sulado no
meio do mar, c tão simples que, apegar de
estriío observador da rcltgiàu. deki nau suhc
mu a só palavra; o que há de parecer incrível a
quem ignorar quu os pagãos, tão devotos Cm
.-ma idolatria, só conhecem dc seus deuses o
nome e a estátua, "Menalipe", unia das antigas
tragédias de Eíu ripicEes.. assim começava,‘ llÓ
JupiLer, dc quem conheço apenas o nome!"

"I enfio visto também, ultima mente, queixü-
rèm-se de que certas abras traiam dc assumo

p

exclusivamente horários ou filosóficos sem
mtrontisiao dc leologra. [jjso pode cnlretam-n
defender St;; poes ê preferi vd que a doutrina
divina, como soberana que tudo domina. Lenha
seu Eugar â parte. Convém que onde emrc
con^tiLua o assunta principal, ç nào sç relei^uc
p-ura o üegundu plano, como que cm apoio
simplcsmoRte da tese que sc desenvolve. Se nos
ocorre ter necessidade dc exemplos, pudemos
ames colhe Jos na gramática, na retórica, na
lógica, ou nas peças representadas nos tcacroü,
nos jo^os, rsos espetáculos públicos, do que
na^LcsLos sagrados. Má rnatis respeito é vene
raçau cm Lrütar separadárrlentc. em estib ade
quadí». os assuntos referentes à rdigiio do que
incidcntemenic em t>bras pmfítna^. Éscrcvvr
so-bre [ls coisas sagíüdaK no cstiEu dç todo
mundo, como fazem certos teólogos, c erro
mjiis cu inum do que dos liomcns dc letras
que abusam da icofogiá.. A filosofia, dir Stiu
Gnsosromo, foi dc há muito baaidu da tcolh

P; turru^ acessória inútil. Consideram na
indigna até dc lançar, de passagem, um olhar
no santuono cm que xe guardam os du*m.v.
agrados da doutrina cc leste. A libji-uap.em
CnrJium a iodo mundo icm formas menus c
lli idas. o que fíiz que nâo possu scf emprcguilM
mi cüjír-essão dc uniu maneire assa/, digna da
iMüjesLade real da palavra sagrada. No que me
diz rcs|>eito, consintb cm que w. qualifiquem
como 'Verhip indisciplina is

" 4 y u
os icrmos

fortuna, destimu felicidade, desgraça, tfeuses e
ouiras que costumo empregar, V verdade oue
os üsíunius fumasistas de que traio, eu os um
sjUurq iwladametuc c os encoro tmicamenic do
ponta de vista dustç mundo, a meu modo, u
n.ü

i como fixado.-, l- já regutitdos pela let d jvi
ní. caso l'i» que dím dúvidas ntm discussões
me foraoi pcrini tidííi^ E\ mudiji FTiíiricjj a dc ver
quÉ exprimo c náú um artigo dc j’é que çontu^-
lo; raciocino ^de Eíoordn com o que me uom no
csptriio ç mão acerca da que participa de
m_mha crença religiosa; falo como um leigu u
não como urn clérigo, stm qu& jimols, eiurc-
lantu. venha a icrir a religião. Assim eorrus as
erinnças que executam Liçóe;-, úteis â suj íns
truçmi o não á dos que as inst/uem. Talvez
obhcrvcm, e tom razão, que seriã útil e pcrlev
lamenie justiricável proibir, a quem náo o
tenha por profissão, que escreva acerca jja refi-
giao, emhí>ra díscretítmcme. E Lalv-cz diu.im
que, pessoal mente, fam mdhor cal anda.

ílisscram me quç os que sc separaram da
Igreja proíbem, des cambêm, que se invoque
cm váo o nome dc Deus jiüí fatos da vida

4 ? c
í ermos poucti- Ortodoxos.
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comum.. Que não querem tampouco que o
usem eorm.3 interjeição ou exetamação

;
que

lhe invoque o- testemunho ou que o tomem por

termo de comparação. Acho que riisso lêm
razão e cada vez que invocamos a Deus cm
nossos propósitos ti negócios devemos fa^ê lo

scriaíncnie, e por devoção.

Há, parece-me. em Xcnofaiitc, mrs ireclio

em que se expõe como deveríamos apelar

mettos para Deus, tanto mat^ quanto não ê

fácil fazer com que nossa alma uc encontre

tantas vezes nesse estado de calma, pureza e

devoção que se exige cm tais casos e sem o que
nos&as preces nào -sontcntc são inúteis mas
ainda viciadas:

L<

Perdoai nos 96 nossas ofensas

assim como nós perdoanuis aos que noa críen

deram’*. diremos. Que significara isso aenâo
que oferecemos a Deus uma alma isenta de
rancor c dc desejo dc vingança? K ao eu tanto.
lj ii antas vc^cFt não invocamos a Deus c não lhe

pedimos qyç ros ajude, associandu-u n nossos
erros c convidando 0 a praíjcaf injustiças?

“Pedindo coisas que nüí> podeis confiar aoü
deuses scfiio etn segredo"* J f.O avarenío re-rri

para a conservação iluíõriae supérflua dc seus
Íe soutos; <i ambicioso paru que a vitória c a
sorte lhe sujam fieis; a [adrúo para vecitxr

riscos que I5ic perturbam as más intenções. ou
pura agradecer a fucil idade com que pôde
degolar um ersmggimtc. Rezam ao pê da casss

que vão íisK aliar, com o espírito prenlvc de
crueldade* de luxúria c cobiça: ”15 ize a Staius
o que dcsqarius ubfcr de Júpiter, c Siaius
cx cl amará: 6 Júpiter, ò bom Júpiter 1 Pode se
pedír vos tais coisas? Ouamo a Júpiter, não
te responderá eta do mesmo modo? " n **

Margarida, rainha de Navarra, conta de um
jovem príncipe, que clü iiíIhj nu meta mas Cujos
leitos tornaram famoso, que para se encontrar
anwosarocntc com u rmilher de um advogado
de Paris ónbrt quf rm-avessor uma igmjfl pda
quuÈ não pagava nunca, nem na idu nem m
volta, stím parar para uma oração, Deixo-vos
imaginar o que podia pedir u Deus. com o
espirito tomado pela sua aventuro. Cita enire-

ranto a rainha esw; luto eomo icste-munlbo Ue
jj

H

indu devoção. Eis uma prova (c nfio à a
única) de quu às mulheres não cabe tratar de
coisas da religião.

Uma verdadeira oração c uma reepnciNaçãfi
com Dtut nào padem provir de umq iilniii

impuro, c portanto sob o domínio do demônio.
Quum apeia para a ajuda de Deus em pahrii-
I bando o caminho do vício, lo?, como n handí-
do que apelasse para o justiço ou como quem
invocâSSfi 0 nome: de Deus para cnmpmr falso
leütemunho. " Murmuramos em voa baixu çri-

* )7 Pçrsio-
* J D ld.

minosas oraçòes
” * Y

*. Poucos homens ousa-
riam repetir pubLicamente as súplicas que em
segredo endereçam a Deus: “Não seria fácil

expulsar do templo as prcocA feitas em vo?,

batxa: pouco numeroso* são o.s capazCi de
exprimir seus anseios cm voz alta^* 1*. Por
essa razão quefíaiti os pitagórícos que as pre-

ces foss&rn públicas, ouvidas de todos, a fim de
que não sC solicitassem coisas indecemes e

injustas como f-i/.iú aquele que ÍH

di?.ia distinta

mcnLC cm voz alta: Apulo l ç acrcseentitva
mexendo apenas com os lábios de medo dc ser
ouvido: bela Lavema* tt\ dá me os meios de
enganar e passar por h rimem dc bem; cobFc
meus LTros com o véu da noite c meus furtos
cum uma mivcm

^ 4 * 7

Os deuses puniram severameme os iníquos
desejos dc Édipo, fazendo eom quç se rcali^üü-

sem. Pedirn em suas prctc-s que a sorte dan
armas decidis rc qual de wnii* Hl hós deveria
sti ceder lhe no trono de Tebas, c foi sufkfcniç-
mcnic inlclíz para se vtr atendido. Mào deve-
mos pedir que as coisas aconteçam de acorde
com o qut: queremos, e sim tlç çoníormidnde
com o que mantia a prudência,

Pnrucc, cfeiivamçnte. que ueqmics ai or&çótÁ
c preces uomo u ntíi espécie dc Iíp gungem ciihn-

lísLicíu como faiÉirs os que
i

abusnm da sagrada
puluvr:i dc Dtus rtat sun>; feitíç artas c mágicas,
como se nerediiásscmos dependerem scuscfei
tens do contexto, d;i influxao da voz ou dc mm;t
at ilude. Mergulhada a alma na coneupis-
cénica, sem arrependimento nem desejo dc
reconciliação com Deus, aproximumo-nos
d’Etc repetindo palavras nossa memória
dita ti nos»EL lingua cr vcnuis nisso expiação
suficiente pura nossos erros.

Nada 6 mais suave, fácil, acessível úo que a

lei divina. Atrai nos, por mais inclinados quE
mis ruofilremos a cometer pecados por mciis
dcitítávels c|ur svjamoí. (Íjn ílok csíicnijç im
braços c nos recebe cm acu seio, por mais vis e

impuros que noa revelemos c possamos nos
tornar, mas ainda assim cumpre sermos t; ratos

ao perdão recebido c, pdo rrwn<^ na hora cm
que ddn necessitamo.s, eslarmos realmunic
arrependi ds>s, abórreCermos dc fato us paixões
que nos impelimm a ofender a Deus. Nem os
deuses, nem isa homens lIl bem aceitam o pre
sente do tratante:

ikÀ jnao inoccncc que.- loc;i o
abar aplaca muta síegursmiçnic n gúleru dos deu
sés com um simples bolo de farinha c algufi.s

grãos de sai do que imolando víiimas sumuã
rias”

403
.

4?íl Lueãa*,
4‘ UJT

'

Péláíu.
4 fl Dl^ LmJ ade: remanu pmietoNL elos 1 ;lí1 ník e.

-1

HurácEo.
-4Í

Itl.
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Capitulo LVFI

Da idade

Np

ão piisso aprovar st maneira por qisc cntcn
demos a duração da vida. Vejo que os filósofos
lhe assinam um [imite bem menor do que o
faiemos cotmijnçnte, “Como podem akígâr
quc_renuneio prcmaiuramcnte a vidaT\ rfi&se

Catão, o Jovem, aos que procuravam evitar
que se suicidam T utba apenas quarent» c oito
anos e lqíi sidera va essa idade já avançada,
dado o reduzido número de homens que a’ a E in-

flem. Os que Eafam de uma certa duração nor-
TTin! da vída+ üs*abclecern-nji pouco além. Taís
idéias seriam admissíveis sí exisüsse algum
privilégio capa? de os colocar fora do alcance
dos acidentes, ião numerows. a que estamos
ti jdos expostos e que pcxfcm álltiram per essa
duração com que nos acenam. E é pura fynu-t-

íia tm.itgin.ar que podemos morrer dc esgota-
menk) cm virtude de uma exircmn velhice, e
iiisirn fixar a duração da vida, pois tíssc género
de mom comais raro dc todos. E a ijwjo cha
ruamos morte natural como se ítme contrário
à naiurem um homem quebrar a eubuça numa
queda, afogar &e cm algum naufrágio, morrer
de pene ou de pietirisia; como na vida
comum nao cibarrisscrnoa a todo in st unte
com esses; acidentes. Não no* üud curvos com
belas palavras; não denominamos n mural £ >

que é apenas eJtceção e guardemos u qualifica
Uvq para o comum, o gerai, o universal.

Morrer dc velft icc c coisa que se vc raramen-
te. singular e extraordinária e portanto menos
natural dei que qualquer ouira. Ê a morte que
nos espera ao fim da cxtal&ncia. e quanto mais
Jongc de nós menos direito lemos de a esperar.
Con&Eimi efetiva mente o J imite íiiétn do qual
nao iremos., que a nmu reza nos Finou çomo
não devendo ser iiltrapa.vãini(j; mas é um privi-

légio viver ate esse limite, privilégio que só ç
concedido cm dois u três séculos u um de nós*
preservando-o das sfljçâcs. c do* percalços tão
abundantemenLe espalhados em tão longo pe.r

curso. Por isso, minha opinião é que se consi
dere a idade a que chaguei uomo 30 alcance tle

püuoo.*. Desde que em condíçàcp normais o
homem nao vive tanto, jã estamos além do Hm
fiKüdo. E, ultrapassados esses limites habituais
que dao a medida exata da vida, nao devemos
esperar ir adiame. Pdo próprio falo de termos

escapado de rnurrer em tanLat/ocasiões fala rí; a
Límta gente, devemos reconhecer que uma sorte

tào ^traordinàriíi, que nos mantém vivos a
despeito d;4 re^ra coniuin. não se há de prolon-
gar demasiado.

E um cjto da lei imaginar que uni homem
não é capaz dc gerir seus bens antes dos vinte
e cinco anos c que só então pode orientar sua
vida como bem entende. Auguslo reduziu pura
trirua anos. diminuindo assim dc cinco. a idade
em que o jiccsso ã magistratura cra permitido
pelas ordenações romanas. Sérvio Túlio dis-

pensara dn serviço militar o$ cavaleiros que ti-

nham ultrapassado quarenta c sele anos;
ÀUgUStd Eibcrou OS aos qunrcntii e cinco. Apo-
semar os homens antes cie einqdcn ta c cinco ou
3 c:í senta anos nio mu parece muito acerta-
da *"*- A meu ver deveriam manter- nos cm
nossos cargo& c empregos tanto tempo quanto
possível, «n quanto Com isso nio sc comprome-
tesse o interesse geral; adio. por muro
lado, uru erro não rten aproveiio^çm mini cedo.
b Aupusio que. com dezenove presidia
ao dcsiino du mundo considerava necessário
que livcxsâ trirua artos o encarregado dc eon-
Sénar uma goteira.

Sou dc opinião que aos vinte anos nosso
espírito já se desenvolveu eumpkiamcnte. jã è

o que c mosirji a dc que é capa?,, O espí-
ritci que até cssíi idade nnn deu demtmEiração
evidente dc sua fortaleisa* nunca o dara
tarde, Ai qualidades c virLudc^ tlc nos^a pelLu

rtaca jâ rcvclârairn então* o que tem de vigoroso
c belo — ou rtunca o revelarão; “Sc o espinho
não pita ao nascer, bem pouco ou nada piça
rã”, dizem no DeUlnado-

Penjio que, cm sua mítH>ria, as mais btia&
ações que tonheço. dtote século ou dos sétulog

* * 4 11 !i li i Vtrgêncjas na incârpmação eSíi frase. 1^-lu

rcmiejiço í;rtrnus itr iciECrpretíido cçrLo, ímtwm
Michauí julgue que Monujignc COnlinue a referir-se

a Àugusiü nesta reflexão* c a traduz um tHnduJivre-
mtftít; “njo me parctc que tenha pqsco os i>utros.

em disponibilidade onle-s <fc^ cinqii-cnta e cinco Ou
síêsamLa". — No tenta iiiriginid porém nio ^e fata
em "outros” — m* diz-se:

uDe raivuycr Ecs hom-
rítfism séjour (ao repousa* avant (. .

, > j| mc scmhle
n’v avoir grande app^rêncc í'razãi>T"
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passados, foram praiicíitlas anléi dos trinta

anos e não depois; e isso às vezes peio mesmo
indivíduo- Não o podemos assegurar, por

templo, quanto às de Aníbal e Cipião. seu

grande inimigo? Viveram ambos a mais bda
roeiadu da vida da giôria que granjearam rs a

jcivçnusde- Posténormcntc. se os comparamos
íLOíí u litros. aÉEnJa são grandes homens; não,
pí>rêm . se oi comparamos des mesmo ü.

Quanto a mim, creio ser evidente que meu
espírito e meu físico antos diminuíram, depois

dessa idade, do que aumentaram em forças c

Lucidez; antes retrocederam do qué progredi

ranu l:. possível que o saber e a experiência

creiam com os anos em quem emprega bem
seu tempo; mas a vivacidade, a rapidez, a fir-

meza de ânimo e as demais partes físicas o li

morais, integrantes de nôs mesmos, a* mais
importantes e es-sencirds xti desgastam c se

atrofiam- "quando 0 corpo se abale an peso

dos anos, e as molas da máquina estão

usadas, obliiera se a inteligência, ObsCure-Ce-sé

o espírito, tíeíira a Isngu?.
” fl a 5

.

Ora é o corpo que primeiro u;dc diante da
velhice, ora a alma. Muitos vi cuja mente fr^

quejou antes do estômago c das pernas, mal
tanto mais perigoso quaflto rtão o percebe a vi-

lima. Ê o que me Leva a considerar desajus

tadus as nossas leis, não porque nos deixam
irabaLhar ate uma idade demasiado avançada,

mas por não o permitirem suílcicmemeniç

cedu. Parcce-mc que. dado o enfraquecimento
que no* pode atingir C Os numerosos escolhos,

com que deparamos n aturai m-ense no decurso
de uma vida comum* nào se. devería si ar tania

importância ao ano de nosso nascimento, nem
nos deixar tanto tempo entregues ã ociosidade

uu presos ao aprendizado.

ÍRS Lucrècio.
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Capítulo I

Da incoerência de nossas ações

Os que sc cLççÜtam ã crítica daS açõ^ huma-
fius jantais se sentem lào Embaraçados COmo
quando procuram aprupar c harmonizar sob
cima mesma luz todos os aios dos homens, pois
ií si cs se contraditem comu mente e a tal ponto
que não parecem provir de um mesmo indiví-

duo, Mário, o Jovem, -ora parece filho de

Marte ora fiflio de Vénus. Dizem que o Papa
Bonifácio VITI assumiu o papado como uma
raposa* conduziu -se como um leno c morreu
Corno um cão. t que na diria que Nero, essa
verdadeira imapçm da crueldade, como lhe

apresentassem parj ser assinada, de acordo
carfl ni lei. a sentença contra um criminoso,
observou !

— Prouvera a Dcuftque eu não sou

bísse escrever? tomei lhe apertava o cora-

ção condenar um homem ã morte, Há [amos
exemplos Serodhomcs* e tão facilmente os

enmrnrara sozinho quem quiser, que estranho
ver por vezes. geme- de bom senso procurando
junçar tnií contradições, mesmo porque a irrç-

solução me parece ser o víckí rnais comum c

evidente de nossa natureza, como o atesta este

verso de PúbSb, ò satírico: "Má opinião, a de
que não se pude irmis mudar-

“

É aparentemente possível julgar um homem
pelos fatos mais comuns de sua vida; mas,
dada a instabilidade n mural de nossos oosiu-

mes e 0|iiniík:s, pareceu me muitas vezea que
os melhores amores erravam em -to obiiinnr st

dar de aluuém umn ideia bem ftSSftruada c tõgi-

Ca. Adotam um princípio ^eral e ck acordo
eum este ordenem e imerpreLutii as ações,

tomando o partido de a.s disimular quando
Pãu as deformam para que entrçm dentro do
molde preconcebido, O Imperador Augusto
escapou-lhes; deparamos nesáe homem com
uma tal f! arrame divtrsidíidc de açòes. tão
inesperada c continua uO decurso de sua exis-

tência, que os mais ousados juízes, renun-

ciando a juEpá-lo Cm seu conjunlo, liveram de
dpixá loas-sim indefinido. Acredito que ^cons-
tância seja a qual idade mais dilidl de sç
cnconirar no homem, ç a mais fácil h íneons
Limeia. Quem os julgasse pormenortz^damenlG
de acordn com seus aios, um por um, estaria

mais apto a dizer a verdade seu respeito.
Fcjrsi difícil encontrar em roda a ajittgu idade

uma dúzia de homens que tenham orientado

sua vida em obediência a determinados princí-

pios, o que è n fim principal da sabedoria. A
qual, segundo um autor antigo 1

, se resume em
uma frase que enfeixa, em uma só, todas as re

grns da vida: ''querer e não querer sio sempre
á mesma c única coisa". E poderia acresceu

lar: à condição de que o que queremos ou não
queremos seja jtIStO. püiü, SC nriu õ c. impos-
sível se Ta/ que permaneça conslan te mente a

mesma coisa. Eretivameme. sei de há muito
que o vi cio nada mais c senão desregram cílio e
falta de medida c por conseguinte não o pode-

mos imaginar ücmrfjintc. Atribui *£ u Demos
ten.es a seguinte más mia: a virtude i qualquer

que seja. consiste de início cm recolhimento e

deliberação; :a eonstãncia, a seguir. compro
va- lhe a perfeição. Em refle t indo seguimos
sempre o melhor caminho, rn,vi ninguém pírmi
anic$ úú agir. "Desdenha O que pediu, volta ao

que largou e. sempre hesitante, Conlmlàz^e
sem cessar

Noãsu maneira habitual <k fazer está cm se
guir os nossos impulsos instintivos para a

direita ou para a esquerda, para cima ou para
buixo. segando as circunstancias. Só pensamos
no qtie queremos no próprio instante Cm que o
queremos, e mudamos de vontade conto rnutla

de cor o camaleão. Q que nos propomos cm
ihxúv mo meu Lu, mudamos cm seguida e volta
mos atrás. ij iudo não passa de oscilação e

inconstância.. "Somos conduzidos wmo u teres
que um fiü manobra** 3

.

Não vamos, somos levados como os objetos

que flutuam, ora devagar, ora. com v solene ia,

segundo o vento: "Acaso não vemos todo

mundo indeciso; uns procurando sem desconti-

nuar, outro* mudando de lugar, coma para lar

Éar uma curga pesada demais V k * Cadndia
nova fumasia, e movem -se as nossa* paixões
de acordo com « tempo;

<N

o pensam enio dos
homens assemelha-se na terra aos cambiantes
raios de Luz com que Júpiter a fecunda

"
fi

1 Séneca.
1 HerÂcãu,
3

íd.
J

Lucrccio.
' Cícero.
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Hesitamos em Lomar partido: nada dccidi-
TT^QS livremente, dc maneira absoluta, cocreiiLu.
Se algutni traçasse c estabelecesse determi-
nadas leis dc conduta e redime político dc vida,
vcíLamus brilhar um seus. alas c aiitudes uma
harmorria cabal c em seus costume?; uma
L>rdem e uma correlação evidentes. Empédo-
etes rrhíorua a seguinte contradição entre os
^grâgcíiLinos; alguns se entregam aos prazeres
como sc devessem morrer no dia seguinte c ou
Ljljs cíiiJicani como sc a. vida não tivesse dc
acabar jamais. O plano de vida fora tTitreiantu
i/sci! de se estabelecer, como sc vê em Catão, o
loyem: quem nele toca uma Lccla, toca todas,
pois Jij nele unm harmonia dc sanà bem afina
dos que nunca se entrechocam. Não seguimos,
nt>s outros, tão sábio exemplo e cada um a de
nos.sus ações decorre de um juí/u específico, L
ii a minha opinião «a ale melhor procurar-
as ua causas nas circunstâncias do momento

mais aproEimdaiJ:i pesquisa e .sem firar
deks quaisquer consequências.

Durante as desordens que agitaram nosso
potjru país, disseram -me que uma jovem, bem
peno do Locai onde eu me encontrava, se joga
Fri pela janela ;+ Um de escapar à brutalidade de
um sotd ndo que hospedava. Nâu reve morta
instantânea c para sc acabar tcEjtou çorlar tí

pescoço L“i?in um fi laca. 0 que nío n deisaram
fazer. Nesse triste Citado, comes sou que o sol-

dado nada mais fizera do que \hú declarar ticu

amor, solicítã la e presentea Isw mas et a [cimira

que chegasse a viotcnià la. Daí iseu.s gritos, sua
atitude, o sangue derramado, como se sc ira

dc uma nova LucrccÈa, Entretanto, eu
souhtó que mfese depois ocorrência sem
pre se mostrou muito menos arisca. Como
di^&m por aí, "por mais bdo c decente que
seja?;, se nlo H aceito pela um amada, não
onoçKjss, sem mais amplas informações, ser
jdíi de um tk castidade íi ludu prova; ir.w não
impede que o arrieiro tenha a sua pcmibrltdi-
dc

,+
.

Anligano, que se afeiçoam 11 um de seu^ sol

dados por eausa dc sua vulcmia ç coragem,
mandou que o médico trmasse de uma doença
que o atormentava havia muito* Observando^
^pòs a cura, que o homem expunha muito
menos nos combates, pcrgLuuuu qual a razão
dessa mudança que p toniara poltrão: “Vos
mesmo, Strc, pLHquunio mc libertastes dos
males que faziam com que eu não apreciasse a
vida.™

Um soldado dc Lucuto fora roubado pelo
inimigo. Para se vingar executou contia ele um
golpe dc mão notável, ampla mente compen
sadoí de seus prejuízos. Luculo que ficara Com
CSCcEcrUÈ opinião duli: tjnjc^: cmprcgii: 3o em uicIlí

arriscada expedição e, a hm dc decidi Lo, usava
todo¥ os meios dc persuasão, “com palavras
capazes de entusiasmar V5 mais tímidos”*1

.

Mas o soldado atalhou: “Mandai algum solda-
do miserável que tenha sido roubado.” E recu
Um\ peremptoriamente. Como diz Horàtrio:
“írá quem Liver perdido a bolsa.”

Maome N admoestara víoléiitamciití Cha
san. chefe de seus janizaros cuja tropa fora
desfeita pelos; húngaroa* sqndo que sr çondu
zira dc próprio covardemcTiic durante o com-
bate. Como única resposta, Chasfcii* sozinho,
sem precisar dc ninguém, precipitou se furioso;
espada na mão, contra o primeiro pdotão ini

mi£o que percebeu e desapareceu cm poucos
itiitrnntes como %ç fora por de tragadn. Nesse
ato. parece que fot movido menos pdo desejo
dc se reabilitar do que cm virtude de uma revi
ravolla em ^eus sentimentos: não agia sob o
impulso da coragem moral usim por despeito.
Quem ontem visdes ião temerário» não vos
Jujpttiufciã cru vê |q poltrão fio diu atguijue, A
cólera, a neec^H idade, a companhia ou f> vinha,
ou u Hom dc umn trombciu. terão feito de hl:^
l ripas coração. N'ão foi o racbdnto que lhe
deu corageínt f-nram us circunstúneias, NIo
mis cspiUí ternos, pó is, de ver qu,c mudou ao
íTUidarem das. Es&a variação e essa com f adi-

ção. láo comuns cm nós. levaram muitas pes-
soa* a pensar que possuímos, duas dm*s r ou
dmis forças que amam cadrj qual num scniidu,
unia no sentido do beni c ouirti no- do mal.
Uma nlma c uma só força não poderiam
Conciliar -se com tão rcpcniina^ variações dv
lenttmcíHús.

N':m iiOíHtmc o verto dos aamicc nncnios
me ugtta ctíhíórmc o rumo de onde vem. como
eu mcímo me nei to c períurbo cm consi?
QÜiencia da irist-ahiJídade da poijção em que
estejá- Quem sc cxijmina de perto nirumcnte se
Vf cJli^ vezes no mesmo estudo. Dou a minha
íJma ora um aspecto* ora outro, segundo o
lado para o quíl me vciLio. Se fab de mim de
diversas maneinis ê porque me olho dc difcren
Lcs modos. Todas as corUradrçòes cm mim st
deparam, no lundír como na forma. Envcrgó-
u liado, insolente, casto, libidinoso, lagárda.
(ad turno, trabalhador, requiniqdo. írifteuhosn.
tolo. aborrecido, complacente, mem iroso, sin
ecro, sábio, ignorame, liberal c Avarento, e prá-
djgo, assim nic vejo dc acordo com cada
mudança que se opera em mim. E quem quer
que .se estude [itentamenie roconhecerã i^iuil

mente em si- íi até cm seu juEgamcruu, essa
mesma volubilidade, essa mesma discordância.
Não aplicar a mim mesmo urn juízo

4
Ilurácio.
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completo, simple^ sóJâd-u. sem confusão nem
mistura, nem o exprimir com uma só palavra.
"Distinguo

1 '
ú o termo majs cnconlradiço em

mtiu raciocínio.

Embora acredite sempre que é prcdso faJar
bem do que ê ju.slo c interpretar com simpatia
o quo a tal juízo &s presta, nossa condição ê
|.ao singular que Jtão raro o própau vício nos
impde a bem fazer Ue o bem rtâo se julgasse
um-cametlie peia intenção que o dt-ccrmiTia).

Dai nao se dever tirar dt um alo corajoso o
OOitduNio de que tim V alec] Ic O pfídLicLJU,

Valente será etctiVpuncnlc quem o for sempre
cm iodas as ocasiões. Se fosse um hábito e não
um gesto imprevÉRlO', a virtude faria que um
homem mostrusse sempre igual resolução;
seria o mesmo

: só ou «çotrcpanhado, na justa
tonto un campo raso- pois. djga Sti ti que sc
disser, a coragem tiâü è uma na rira c outra no
campo dc bataJhs. Suportaria esse homem
com iguid atilude uma enfermidade em seu
leito e um ferimento eul guerra e não temeria
ui ais lí morte cm mu lar do que em um assaJlo.
Não o vcrlámos lunçar-sc através, de uma bre-

cha com insopitávd bravura c cm seguida cho-
rar corno uma mulher a perda dc um processo
ou dc um filho; :,ut covarde d tanu da infâmia t-

rcüoluto na mhéria, ter medo da navalha tio

barbeiro c dcsatiar a espadado adversário, hm
rriÍK casos, ,i uçao £ louvável. nSo o homem.
Iln gregos, diz Ckçro. que Irtímcm ri vista do
inimigo e sc mugiram tenazes quando enfer
mos, e tem -sc o mverso tios cimbros e nos
celtiberos: "Nada pode ser estável se não parte
de um princípio sólido"’

Não hà maior valem ia, no genertu do que h

de Alexandre, o Gíuflde. e no cm amo não se

verifica cm tudo. Hor incomparável que seja,

ieui suas falhas, a que o faz perturbar se à
mais msigntficame: Suspeita de conjureis e o
leva a ui Crivei v Jibsurda ei ueldnd*: na repre*
'vão c a temores cm iiadu compatíveis cohl sua
apreciação habhuut da* coisas, A supor st ição
que lhe ern peculiar participa também da
pusUanjim idade, e a expirada penitenciei

sc impoe a ú mesmo apó* ú assassínio de Cl i to
prova lÊiiühncFiLi: a desigualdade de sua çqra
gem. Somos. um amontoado de peça* juntada*
inarmonicamente e queremos que nos honrem
quando não 0 merecemos, A virtude vuk por si

mesma; se p;ira outrü fim tomamos a sua ma,s
eam, logo ela no-Ja arranca da cara. Quando
nussa alma se impregna deta, forma eta uma
espécie de verniz fortemente adesivo que só se
rirft türa a própria p^lc, E\% por quu para julgai
um homírn è preciso seguir suas pegadas,

r Ciítm
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penetrar sua vida. c se não deparamos tom a
constância alicerçando os seus aDok“eúm um
pífinu dc vida bem ponderado e previsto’" 5

, se
sua marcha, ou antes, seu caminho (pois é líci-

10 acckrar ou diminuir o passo) sc modifica
secundo as circunstâncias, abandonemo-lo.
Coirio a ventoinha gira de acordo com 0 vento,
assim reza n divisa de nosso Taibot s

.

Não c de espantar, diz utn auior antigo, que
o aeaso tenha tanta força sobre nós, pois pur
causai dele c que existimos- Quem náo orientou
sua vida, dc um modo gcraL etn de terminado
sentido, nao pode tampouco dirigir iuas açÕES.
Nr

ão lendo tido nunca um? linha de conduta,
nau lhe será possível coordenar c Eiga^ uns aos
uuirr.15 os atos de sutt cíistcucia^ Dc que sorve
fazer provisão dc tintas se não se sahe que pin.

tar? Ninguém detertruna do princípio ao fim o
ecmiinho que pretende seguir na vidri; sõ nos
decidimos por trechos, na medida em que
vamos ítvynçando. O archeiro precisa anies
cscoltiur o hlvo; só ctltão prepara 0 arco e a He-
chs e csccuiaos movimentos necessários; nos-
sas resoluçocs se perdem porque não temos um
objetivo predeterminado. O vento nunca ê
favorável a quem não tem um pvm dc dura-
da previsto. Não esiou dc acordo com 0 juiz.o

que w: kl. an assistir a uma trupédin dc Sófò
eles. dcclurando-n, eomra ,i opinião dc seu
filho, e;[píií. dc admtnisirtir seus l^cn.s. Nuo
acho tampouco muito mais lógico 0 que fize-

ra rn os párias enviados com a missão de reíhr

rmir n p.ovcrno dos milêvíos^ Depois dc visíinr

u ilha. observando o cultivo cuidadoso da
ttrra, u bü U urdem duv prúpried«le^ -q rcgi,i

truido nomeí dos proprie(ários t reuniram
um assomblèk os cidadãos e cmregaram 0
governo a esses proprietários, considerando
que j aicnçào c a eficiência demonstradas hel

administração dc seus negócios particulares
crum urriu ^uriuitlu de que de iguul modo iam
gerjj üs negócios do Estado,

Somos todos constituídos àe peça* e peda
ço^ juntados dc maneira casual e diversa, e

o^da peçi.1 1'urtcionj mdepcrtdem emente diw
demais. Dai ser tão grande a diferença entre
nus t nós mísmos quanto cm re nóü c outrem;
'

‘Crede me, não t coisa fácil conduzir se como
urn só homem " 1 Sc a ambição pode impelir
0 homem a scr valente, sóbrio, liberal e mesmo
ju&to; .se x avareza podudnr coragem a urn uai-

xdro criadu no ócio e na indolência c infun-

“ id-

(jLTicral LngEês que Jutou cpjitrjio^ Francíses e se

Lernou milito querido doc campone^ü pelo stu cvp4
mo de jum iça c seu grande caráter MoníaigUL slude
pmVílvelfflÉflte a ci brasào de ãrm a_i.

1Ü Sêne^a,
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dír-lhc basciuiic conljança pais. que se lance à
aventura cm frágil navio, à mercê dc Netuno, e

lhe ensina a discrição e a prudência: se a pro-
pcia Vénus arma de resolução e audácia n
jovem ainda ko h a auto-r idade paterna, e faz
cnm que sc mestre impudica a virgem de cora-
ção terno ainda sob a égide de sua tnàe:

‘'Passando furtivamente entre
os guardas que dormem, prote-
gida por Vénus, vai a jovem sozi-

nha. dentro da noite, juntar-se a
seu amante" 1

m assim ê, nau deve um espírito refletido jut

gar-not; pelos nossos atos exteriores l cumpre-
lhe sondar as nossas consciências c ver os mó-
veis a que obedecemos. É uma tarefa elevada e
difícil e desejaria por isso mesmo que menoj
número dc pessoas se dedicassem a cia.

11
Ti bulo.

Capitulo II

Da embriaguez

O mando não é senão vanedade c dessem e
lhançu. Os vícios L^m tntíètanto em comum o
Jato de serem vícW ConLudu. jçrtííCcnLam m
estoicos, embora igualmente vícios nãu sao 05
vícios iguais entre h- A&lm, quem ultrapassou
dc cem plissou esse limite "nlém e aquém do
qual o direito não maia existe" 5

c vem dúvida
mniv culpado dn que aquefe que apenas deu
dçjí pjiHSoK Nem ve dirá qu t o njcrilêgio não 6
piur do que u roubo de um repolho de rtoss*

iioriii: "Nunca se poderá provar que seja igual'

mente condenável surripiar repolhos dii horta
niheia c roubar, á noite, no (em pio dos
dftÚSes

1 ' 15 Há [Ltnla diversidade no vido quan-
to em qualquer outra eoLüa,

Não levar cm consideração a escala dc gr*
v idade dos pecado*. confundindo oü, ê por
Cer«j perigús^u, pois duao tirar uo vam agem o*
assassinos, o* traidores ç os liranoü. NSo ê
justo que sua consciência sç alivie com a idéie
íL que Fulano ê preguiçoso, lascivo ou pouco
assíduo à missa. Todos lèm tendência p*rs
agravar o pecado de cniirím c alemiflf ís pró
prií>, li rãü raro fltê as próprias pessoas ene ar
regadas de 05 esclarecer as classificam mal, a
meu ver.

Assim cocxio pura Sócraies 0 principal papel
da Kahedçiriíi eonsiâiç tm en.sinnr a diMÍnguir o
bem do mal. para nós, em quem o mejtior
ainda c víeip* esse papel deveria consistir em
estabelecer as diferenças existentes entre os
diversos vícioa, pois cm não havendo exatidão
confundem-se virtuosos t?

l-mirc outros vícios, 0 da embriaguei pare-

12
Hcrãcio.

,J
14.

oc me grosseiro e br 11ml O espirito entra por
alguma coi.SU no* demais vícios, alguns há que
têm mesmo algo generoso i Outros estão liga-

dos á hãbsl idnde v ã esperteza, â coíageni, á
prudencjp, ã llíjura: a embriague* ê beistiaí c
avilta Lão-sfimcnic. Por isso rticsmo c na rtação
menos Civilizada 1 a que cm miswl dia* é esse
víeto iu;ti:i Utímum. Os outros vidos aticram o
repiso bom senso; esse o aniquila* perturbou
do nos igualmcntc o físico: "Quando 0 vinho
Hí>* penetra, os membros tomam se pesados,
a& pernas vacilam, a língua engrola, cm boi íi -se
o^espífjuj. os olhoii amortecem; cm seguida
vêm os berros. soluços, os tnsulu?s

+t|
“,A

pior dais condlçoc^ humanas ê aquela cm que o
homem nio tem mais consciência de st, não
mais se domina. Fi dt/trn que as$cm como 0
mosto a ferver Tuíi %ulur á 5upcrl?cie do Loncl
mdo 0 que ciLtuva tio fundo, o vinho faz nuns-
bordar os mak íntimos scgFedoi de quem u
bebeu cxagcradamcntc: "Ú fiaçq, ú teu alegre
vsfibo qoc tranco aos sábios seus mais secrâ-
m% pcníiarnianLos” 1 “ Conta losefo que. cm o
lazendõ bober além du medida, induziu certo
embmxttdor enviado por seus inimigos a
confiar lhe ludo 0 que tinha mteresse em saber,
bnircianto Augusto, que sc abrirn com I úclo
Pj^o, o eoiuiuistador da Trkiji. nunca ievc a
Oporiun idade de sc arrepender; nem Tibério foi

jamais traído por Cássio a quem tudo contava;
e sabemos de fonte secura que Pi^> c Cássio
gostavam mmo de beb*r que mais de uusu ve?,

foi preciso rei irá -los do Senado ror esLarem

Segundo Mk h au(, M nn taiv.i ie uludina n A lema
nha. 1 hibaude; é cia mesma opinião

1 H Lucrídi>.

Ed.
^ b
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inteirgmentc embriagados: “inchados, eomodc
titístumu, pelo vinho írcbido na véspera

’ ST
.

Com iguat confiança Cássio. bebedor dc água.

comunicou a Amber, qm; se embebedava
CÒntifluaftlAlK- .‘íüa inLcnçãa dc acabar com.

César. àq que respondeu o hébedo: “como
queres que vença o tirano quem nào pode se

quer vencer o vinho?” H Vemos os atemaey

salurados de vinho fumbrarem-te dc seus quar-

téis, dn palavra dc ordem c dc seus lugares nas

fileiras: “e não é fácil vmcè-los, ainda que
em bridados, ga£uçj antes e tlttibcaiitcs

1'"
1 0

,

Nunca acreditara que pudesse haver embria-

gue/ Ião profunda e aniquil adora, SC nio hou-

vesse lido na história que A talo convidou Pau
santa*, a cear. no intuito de cometer com ele

grave indignidade, esse mesmo Pausânias que
pelo mesmo motivo matou mais tarde Ftltpe

da Maccdònia. notável peia educação que
rtMicbeu de Epuminqndas e vk-sua ramíltii.

A talo deu trinta bcbid;i jcu dunvivit que põdc

converter-! he insensível mente- o eorfw i rm tk

um:i prosLrluLu de bidxíi üKGraçuO ,1 enlrtg&i* te

aos criados e mais abjetos arneiros da casa.

Da mesma ordem de idéias é o fa(o que me fui

referido por um TI tenllqra que muilo honro c

aprecio
:
perto dc Bordéus. para o lado dc Ca,s

tres onde tem propriedade* uma viúva da
ald&ta, de ums ca*t idade a toda prova, sen-

rindo alguns siruomiis estranhos div.i:i a su:i

vizinha que se tottwf cuisudu acreditaria CSEar

grávida. Os siiuonius, dia a dia mais preti >s.

Enrnaram-st: allnnl evidentes. levando a n dc-

ciar Kr ao cura do Èiigar que a quem se confes-

sasse culpado dc a i-r posto naquele cseíkIo,

não emente cia pçrdoai in como 0 despolir la

sc concordasse, Um dc seus lacaios, encora

jâdn pela proclamação, confessou entan que dc

um li feJtu, ao veda bêbada c profundamuLk
ridormecida. t em posição indecorosa, deln

abulam sem u acordai, Casarem e continuam

casadas.

(\ s.Lhulo q- c nu unliguidudc esse vício nüo
<rrn muito condenado. Chcjtam mesmo alguns

filósofos a referir sc com muita indulgência à
crilbriíiguí/.L e entre Os pnlpricufi Cslóicos houve
quem recomendasse beber dc vcí cm quando à

Vuntj.de, LLtr u embriague-i. a tliti de alcgrui' o

espirito: ‘"di/cm mesmo que nesMi nobre jusiía

vèflCCu pi.ir vezes o grande Sócrates'
1

1 9 Ao se-

vero Catão, censor Joí demais» cens Lu u li se a

tendência- para esie vicio: “conta-se também
que Catão, o Ancião, aLjuecia sua viruidc no
vinho"* 11

r Ciro, príncipe de tao grande renome.

1 1 V
Jj| io.

n * Juvenal.
1 = Pseudo Galo.
- t Noracío.

cita entre outras provas de superioridade sobre

seu irmão Àriaxcrxcs, o lato de suportar me-
lhor a bebida. Nas nações mais bem adminis-

tradas c governadas era habúual exercitar-se

em beber. E ouvi dc Sílvio, çjççctentc médico
parisiense, que a fim dc conservar a eficiência

do estômago c uíil acordá -lo e estimulá-lo uma
vez por mes com excessos dessn natureza.

Diz se ainda que os pcrsns discutiam seus

negócios düpoin dc beber.

Mais por gosto e Eempcramcnto do que pela

razão, sou inimigo do lais excessos, pois, cou
quanto dc bum grado acomode minhas Opi-

niões à autoridade do.x jmcipos c considere a

embriaguez um vício vergonhoso c estúpido,

iicrcditu-n menos perverso C nefaslu do quu 05
outros, os quais prejudicam diretamente a

Sociedade. Se. como afirmam, não há prazer

que não nos Custe al^um sacritlcio. c esse vício

o menos- pesuclo à nossa conste tcncia; c. por

oulru lado, n ck mais fácil rcaHzaç lt-O, O que
precisa ser ponderado. Um tenlior já de idude

c de certa condição saciai dizia-mc conta lo

entre os tres prazeres principal dtí q leu ainda

podia gozar na vida. \\< dc fyto, onde encontrar
satisfações preferíveis tls que o própria natu
rezj rifereçç? Mas essa pessoa n ào agiu

com bom tenso, pois o requinte não c dc rigor

cm tnís circunsiãn cieis c é supérfluo escolher
vinhoN tinos pam isnto. Sc pstais de saborear

o qutí bebeis, esperiniLint.irei^ mi uaso cm apre.

ço o desfiosto lIc beber cm condições diferen

tcs. porquanto para ter bctwrràií é necessário

um paladm mais grosseiro, menos requintado.

Os alemães Hebem qualquer vinho com ip,ual

pra/er, não penhiitn tenão cm cngcilir. Têm no
assim mais barato, mais copioso e fácil.

Beber copnf os franceses somente ás rctei

çõca e m(HÍct.u,iiinentü é restringir dem AtSado

o* favores dc Baco* A lál exercício cumpre
consagrar mui^. cempo c ennMancin.Os aniigos
consagravam lhe troir&s íncciris c vezes ott

dias também; C- preciso, poi^. dar-lhe lugar
inai-> Importante nu vida cotidiana. Conheci
um ^rumíe senhor ao qual missões de respon

habilidade for.im CU nf] adas c cujas exilo s são
conJieeidos, que bebin regularmente c sem
incómodo refeições seus ctoeu ht$ ix de
vinho c que ao St .amur da me^u nào se mo:;-

irjva menos d urrvidente c precavido nos nego
cios, o que nos foi dado comprovar cm nosso

detrimento. É necessário dedicar-se mais acuse
prazer, se sc deseja que conte na vida; é neces-

sário fazer como esses caixeiros c operários

que nunca recusam uma oportunidade dc

beber e têm esse ik.sejo sernprc cm mente.

Dir-se-ia que o prazer da mesa vai dimi-

2 1 Àpríisimad^mcuiii 20 Lílí*f.. ÍK. da T.)
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nuincki dia. a dia. em nosüu ttirr^
; paioce-me que

nn mea icmpo tk infância ixs almoços, os jari
lares- as ceias. eram mafi. frequentes e mais co-
muns do que hoje. K$taremos. m algo pdn
Ftienos. cios corrigindo? Por certo que não, mas
tafvüz nos inclinemos fYimn do que nossos paií
para a libertinagem, e o vinho e as mulheres
são coisas que levadas ao exagero st prejudi
c-àm mutuamertic. A libertinagem dcbiJEla o
tíílniTiago. Por outro lado a sobriedade faz íu?s
ma

j
s galantes, mais requentados no amor.

C admirável o quç ouvi de meu pas acerca
da caü idade de seu século. E- cabia- lhe di?i- Jo
pois lüdo linha, por flalureza e edneaçao, para
itr m li iCü quer rd o das eHuEIiltlvs. Falava pouco
e bem. e entremeava âua conversação com
rcmintscLiiL-iaj dos fivnas mais afamados,
principalmcnic espanhóis, entre de quais

"Marco Aurclu-T ** cra o que mais prezava.
Era de unta gravidade suave, discreta, muito
modesto, dc ujüh pohde? esquisita, sempre
bem ves lido c cuidado. a pç conto íi çaValo.
Lscravodc sua palavra, e Eào devoto em mate-
rúi religiosa que icn-dm para a superstição- T>u
esiatLirji pequena, bem proporcionada, andavn
sempre bern uprumado e era muito vigoroso
Agradável dc rosto, moreno de pele. era hábil c

vobressaia sm todos o* exercicios a que sí
eriLrí^am a& pessoas dc categoria. Para forixiile

cer os braços fazia esgrima, lançava pedras e
erguia barra* dc ferro. Ainda cheguei a ver os
bastões -chumbados que síerviam para o rreina
nicnlo c o* iupaios dc verias dç çIhjmiÍw cem
que -ws exercitava mi corrida e m salto. A esse
re.spc;io deixou a lembrança de leitos espanco
ííLis. Vi o aos sesaenu mos. desafiando nossa
Kigitid.ide, ‘ííiiinr num cüvoto com sufls vestí
mtnoLs forrada* de pek e lazer u. volta da \m^
wnvc a.i matos, Quando s« retirava para seus
aposentos, amiúde subi?* a escuda de ires em
ires degraus. Quanto ã boa opimãu que Linho
d L is mulheres.,, dizia que cm uma província
iu i e ira havia apenas urna senhora distinta dc
reputação duvidosa, ts narra v 2* tam hem c&süs
iinplara de galamem, seus em geral, um que
andara mi companhia de mulheres honestas,
sem sc comprometer dc modo algum. F. jurava
qiit ^ vas ura virgem, embojy mu ílo depois dc
icr tomado parte nus guerras além Alpes, guer
rns a respeito das quis is deixou mu dtário em
que relata ponto por pauto tudo o que ocorreu
c u llc testemunhou. No ertLansn tinha irmia c
rrttí anos erti 1528 quando em voltando da Itá-
lia se Casou.

romém&s agora às nossas garrafas

.

Os incômodos da vçJh ipe. que o igem dc pôs

Ji De Aniônio dc üucvara

algum alivio, podiam com razão excitar em
miJii o desejo dc beber_ uhinno das- pruzeres dc
que nos privam us anos. O calor naturaJ,
dizem os galhofeiros sente st? primciramcnte
nas pór;, durante a infância: dní sobe parzi 3
pane ipçdia do corpo onde permanece longa
lertipo, dajido-n.es os únicos verdadeiros praze
res d cl vida aninial c ao lado dos quais os uu
troü sao msÊgnifi cantei; rinalmepCí;, como o
vupur que sempre c su cs ala. chega ü gar
ganta oxide fax a última paradu.

.Vão uon&sg<.f, entretanto, cimipnccncler comrí
$£ cDujntra ainda satisfação cm beber sem ter
sçdü u a crj

,st pela imaginação um desejo artífi
ciai eorlirãri-o â na iu reza. Meu estômago nân
resistiria, poÊ.'. jú L-em diriculdüde cm dar cabi’*
do uuu tluptro dos limites de sua?! nutru k.s t

dades. Mmluí cortstituiçfio fa/. que so innba
vomadtí de buber depois de comer, pnr íeeo

mesma c gole fiaul o mais copioso. Na velhi-
ce u nusso paladar se vicia com Ucfluxgs c
enrrompe çc Com ouifíis deficiências de npüso
organ isrnoi püícçc-nos então mdhor o vinho
na medida em que vai desobstruindo a lavando
os nowos poros: ê pdo menos a âensação qijr
leilfio t

1 raom^nte percebo a gosto do vinho
quando Comòço ,1 hehe la- AiuiCírsis espanta
va-Nc fiom ver os pregos beberem ao f|m da
ideiçAo um copos maiores do que 110 miein.
Trcio que isso provem da mesma causa que
leva os alemães adirem da mesma maneira,
piirque ç rto Élm que >e pòcm .1 ver quem U-ln-
mais.

Plutuo dtííermina que não hebam a,s crism
çcts untes dos de/.oíto anos; ç aos homens que
nao se embriaguem w:não aoE quarenta. Aos
qtu? ulcrapa^sam ceiíl idude nditúu 4we ^ Wni

prazam uíüío c qpc res-erverr maior parte a
Ihico em stnis refciçôe*, essa fma divindade
que devolve a alegria ao homem, e ati ítnciüo. n
mocidade; que ^uavi^n a* paíxâc^ úa alma,
tíra-lliCh, a íigudézu gomo 0 fogo íuiiüIocc o
lerro. lim suas ItLf;, tongordu em que reunir se
puni belícr tem sua utilidade, conquamo ^ejarn
us reuukies presididas por alguém qug ;*h rvgu
lc c as mantenhu dentro dos limites du rmm
Vcl. wndth i, ísmtyriaguev, cliz elt, umu maneira
efieierue de rcisulnir a nuiurg/:i do indivíduo, e
I umbéin emíneniernentç adequada a dar às pes
.soas idosas a coragem de panicipar don praze-
res da dA.*i_ça e ria música, recreações úteis que
nrni Ousnrào hn^car sg não esdvercm ulgií çsqí-
tíidfl.5. Plutão fcconhcçç igual menre i? virtude
que cem o vinliri dí temperar as agitações da
aEmu g conservar a saúde do corjKi. Aprova
ctmtudo as seguinte_s restrições copiadas em
ptircc dos cürLaííimjacü; proibição de vinho nos
soldados na guerra ou em expedição; aus
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magistrados quando no exercício üc stus car-

^üã; durante o dia a judo munda, bem uumu
nas noites cm que pretendam unir-çe a iuas
irwlhcrcs ao intuito de procriar. Dizem que 0
filósofo Estílpon, acabrunhado pela velhice,

apressem voluntariamente seu fim bebendo
vinho jmru. Agindo de igual maneira, embora
Itãu ddiberadamente, 0 filósofo Àrcesilau viu
abaladüH as poucas Forças que ainda lhe
restavam.

É antiga u graciosa pergunta a que indaga se

o espírito do sábio é capaz de resistir ii força
do vinho.

JJ

no caso em que o vinho ataque o
sàhio 2J

. À vaidade incita nos por demais a
Ecr boa cipinião de nós mesmos. A jilma maia;
ponderada, mais períeita, já precisa esforçar-se

muito para su sustentar de pê t: evitar de ser

derrubada peta sua própria fraqueza. Não há
uin-a _sn cm mil que durante üm min ui a de sue
existência se mantenha estive] c .:i prumo: a
julgar pela no&su própria natureza, podemos
duvidar de que isso aconteça: <e se acontecem,
c de modo constante* seria o supremo grau de
perfeição. Mas para ranto Fora necessário que
nenhum choque a abala.sí>c h couta que mil aci-
dentes podem provocar, Que adiamou a Lucre
eío. esse grande poeta, filosofar c observará
Um nitro amoroso enlouquece o. A apoplexia
tdnio pode atingir um carregador oome Sócra-
tes. 11^ quem esqueça 0 próprio nome em
CEmseqdência de uma doença, outros cm virui

de de mn Ferimento perdem a razào, Por mais
sábio que seja. o sábio não pas*a afinal de um
homem: e haverá mIso mate caduco. mais niisfi

íúvcl, mais insignificanic do que um homem?
Náy ei capa/ a sabedoria d-e melhorar russas

íondiçocü naturais: “sob ú influencia do medo
u corpo torna- se lívido e molhado de suor. a
língua embarcada: extingue hc a voz, pertur
bn se a vista, /um hem os ouvidos, todo 0 orju
niiitiLi su rcl^xii C desmantela

'0 Não pode u

sábio. mais do que qualquer um, impedir que
intuitivamente se fcchcm os olhos á ameaça
de um golpe, nem que lhe tremam as pernas u

beira de um precipício, tal qual ocorreria cnm
uma criança. A natureza quis reservar para si

esses pequenos sinais de seu puder a que não
encapam nossa razão nem a virtude dos estói

CCS. é Rurirn ei quis porqua nos lembra que
somos mortais, e pouco pecamos, O medo fá

lo empalidecer, a vergonha corai'
, a cólica

gemer ao menos em surdina, senão desespera-
damente: "j amais poderia imaginar que tístà

livre de qualquer adítemt” 1 s .Os poetas que
tudo acomodam à sua fantasia não ousam cam-

* a
Hfirácin

JÁ LuCrXCiü,
2 & TeréncHi.

tiú heróis incapazes de chorar: "Assim falava
Enéias debulhado em lágrimas enquanto a
frota vogava a tnda veta" *. Que o sábio se

contente., pois. com conter e moderar seus ins-

tintns; aniquiEá lq£nâo está em seu poder.
O própria Pluiarco, juiz. perspicaz, ao consi-

derar que Bruto e Torquato mandaram ma; ar
os próprios filhos, duvida que a virtude possa
tevau n taniu e pergunta &c alguma paixão nàu
os Lerá movido. Todos os atos humanos que
saem fora do comum prestam -se am ás inter-

pretações, tanto mais quanto não admitimos
nem n que .se acha acima nem u que se eolcca
abaixo do que aprovamos.

Sem buscar nossos exemplos he^a seita que
professa cxprcssamentc a altivez- 7

. atentemos
para 3 outra que dizem mais fraca 2

2

e ouça-
mos as Fanfarrou adas de Metrodoro:

4i

Dümi
nci te. ò destino, e le reduzi à impotência, ba?-
rd sodas as avenidas peias quais podias chegar
A mim," Quando AnaxiifOu. por ordem de
Nicocreontc. tirano de Chipre, deii ado cm leito

de pedra. esmagndo a marteladas repete .sem
cessar. “Batei, quebrai, não é Ànaxarco que
totais macetuneJo, o seu invólucro”7 quando
vemuH os rnârtEftíH pfoclaniÉLf nh tógueira:
"wíã lido já c&tii bem Ji^sado, passemos ao
outro apor li? l quando Josefo assinala aquela
í-Ti atiça que, com o corpo rasgado pelas lor-

questu: c traxpjiínSado pela sovei a de Ant/oço, o
deyaJlava amua daniamlo com \'qz firme:
‘

I irrmo. peides o teu tempo; sifito me ã vonta
de, Onde essa dor de que me ameaçavas? Onde
os_ lormcmo»? P. tudo 0 que sabes fazer?
Minha tçpaü idade aborrece íe mais do que me
causa pena a tua crueldade. Covarde imbecil J

CtmsfrHe e eti êsiou utidíi vev. no ais decidido,
ha/e com que rnc queixe, mt lamente, me
renda., se o podes, fteíwima a eoragem de teu>
satclítts e de teus carrascos. Não podem mais.
OíirecEm tk nervos. Dá lhes novos insiru
mentos; de tortura ç que se encarnicem"; quan
dO vermos semelhantes- fatos, somos por ççno
levados a reconhecer que essas almas têm algo
errado c estuo presas de uma c^pêcle dç frene-

0 qual, por santo que seja, continua sendo
frenesi.

Quando deparamos com assas saídas da es
cola çstóien; ‘-pcefiro ser louco furioso 4 ser
voluptuoso

1

'. como diz Autistenes, ou como
observa Sextio; ^prefiro 0 abraço da ctor ao
abraço da volúpia”’, quando Epícuro parece
deleitar- se com a gota e recuxandn alegremente
repouso c saúde desafia o rnaE que pode utin
gi-lo t e dtwJenhundo as dores que suporia nàu

'

J fi

Vir^lio.
37

f>S t l
HÓÍí5ft!i.

2 " Ou rpicurbíiaa.



MONTA1GNE166

combate, antes as conclama maiores e mais
dignas dele, “nao sé preocupando com esses
anutiriííí tímidos, desejaria que um javali furio-

sa o atacasse ou que um leão dc ruiva juba
descesse das montanhas ” 2 Mogo percebemos
que tais inveciivas provem de uma coragem
exasperada pela própria supere xcitação.

No^íi alma etn condições normais não
poderia er^uer-sc tão alto. F. preciso que ela

saia de seu estado habitual, que se eleve e,

tomando _o fncio nos derlle&, arrar.te o seu
homem tao lonp.e que. em voltando a si, ele

próprio se espante do que fez. F. o que ocorre
na guerra onde o ealüf do combate empurra os
valentes soldados a tão ousadas aventuras que,
voltando a si., são 05 primeiros a tremer de
SUSLO. Fato análogo se observa nos poetas quír,

" Virgílio.

transportados de admiração por suas próprias
obras, não compreendem como puderam pro-
duzi-las, 0 que sc denomina ndes estro e entu-
siasmo poéticos. Um homem sério, diz Platão,
baterá cm vão à porta da poesia. Por .seu lado
Aristóteles pretendo que-. pór perfeita qut seja,

a almn nao está isenta de uma piuda dc loucu-
ra, c chama com razão loucura a esses vóos
que, embora louváveis, ultrapassam possa inte

ligédcia e nossa razão. A sabedoria não è
outra coísa senão uma nrientação regular dadu.
a tlossa nilnia, a hm dc a conduzir com medida
c equilíbrio. E assam sustenta Platão a sua
tese: “Sendo a faculdade de profetizar superior
às nossas luzes, necessário se faz que nos
encontremos lora de nós quando a praticamos:
o sono, a doença, paralisam então noNsu inielí-

ecncla ou uma inspiração divina a domina/*

Capítulo III

A propósito de um costume da ilha de Ceos

Dtzcm que filosofar é duvidar. Cl mu maior
razão ainda fantasiai 1: divagar. Cabe porém
ao& aprendizes inquirir c indagar; t .só aos
meutrcí resolver, O meu mestre c a autoridade
da vontade d ivki& a qual sem contestação pos-
sivcl nos rege, pairando acima d bs vãs indaga-
ções humanas.

Tendo Filipe entrado no Pebponc&o com
^cii exército, diftw alguém a Dam idas que os
taccdçmòpios muito irinm sofrer sc nlo pedis
sem mtírec. “Poltrão", clamou Dum idas.
"que podem sofrer oü que não temem a
marte?" Perguntaram u Ã$k cqmo devia fazer
ym homem paru viver livre: “desprezando a
morte" respondeu. Tais palavras, ó nutras
semelhantes, que sc ouvem a esse respeito,
implicam evidcniementc outrn coisa que não
tipenas guardar a chegada da morte, pois hà
na vjda numerosos acklentc% que fazem sofrer
mais do que a morte. Haja vista aquele menino
da Lacedemõrtia feito prisioneiro por And-
Bnno e vendtdò como escravo. Instado a um
trabalho abjeto h respondeu: “Vais ver quem
compraste- seria uma vergonha fazê lo, tendo
a liberdade a meu alcance/' E precipiiou-.se do
atio da casa. Antípairo ameaçava «Juramente
OS lâccdemõnios a fim de os ü brigar a mender
a uma de suas exigências:

<lSt iu nus amea

çns", responderam des. “asm coisa* piores do
que n morte, preferimos morrer." A PiJipc. que
os advertia dc que farta malograr tudo 0 que
empreendessem, observaram: u Quererb impe-
d ir mos dc morrer Hií por que sç diz que o
sábio vivç quanto dcvyç não qucmtn o poderlp;
e o que dc melhor recebemos da natureza c que
rt»?. tira todo direito de queixa, foi a posstbüi
dãík de desaparecer quando bem quisermos.
•C riou ela um só meio de entrar na vida, «rsas,

cem de .vair. Podemos carecer dc terras para
viver; não faliam para morrer, cymo diz Boio-
emus cm suu resposta aos romanos: “Piir que
« qucijtas_ deste mundo? Não tç convem?
Vives infeliz? Cutpn apenas a lua covardia.
Parn morrer basta deseja -lo; a morte está em
toda pane, dcvemo-la u bondade dos deuses;
podem tirar a vida a um homem: nlo lhe
podem tirar a morte. Md caminhos abertos a
eia conduzem

” 3

E nüo j&e truta dc rceeiiu para uma só doen
ça. A morte t um remédio para todos os males,
ú um porto de irueira segurança

squc nàü c dc se
tx:mcr jamais e sim dc sc procurar não raro.
Tudo consÈsfe nisto: que 0 homem decida acu
bar, que corra à Frente de seu fim ou 0 aguarde,

J<3 Scnccü
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é sfimprt de que «íã em causai em qualquer
punto que se rompa o fio, ei-lo ft>ra da jogo. Ê
£ extremidade do rojão que arrebenta ao ser

atingida peto fogo, A marte voluntária é a
mais beta. Nossa vida depende da vontade dc
outrem; noüsa morte, da nossa. Em nenhuma
cotsa* mai.s do que nesta, Lemos liberdade para
agir- A reputação não atinge ial empresa, é Lo-

Hce pois qualquer respeito. Viver á scr escrava,
sem th liberdade de morrer.

De ousLume a cura sò &e obtêm em detri-

mento da vida: fazem nos incisões, cauteri-

zam-nos, privam -nos de alimento, liram -no 5

sangue- um passo a mais e eis noi. curados

para sempre. Por que não Leriamos a liberdade
dc nos cortar ,1 garganta, como lemos a dc pro-

ceder a uma sangria? Quanto mais gruve 51

doença tanlo mais exigente dc remédit? enérgi-

co. Scrvio. o gramático, ifofrendo de goto não
achou solução melhor do que tomar um vene-

no que üie parati sou as pernas. Conquanto sc

tomasswm insenriveià. pouco thc imporlavji
fitassem impotentes. Dcuk muito faz por ílós

em nos dando a possibilidade de agir como
entendemos desde que julguemos ser a vida
pior dn qutí a morte. Çcdír íHJ ma\ c sinal dc
fraque/ ;t, mas cm retê-lo é loucura. Conside-
rar» os estoicos que 0 sábio obra de acordo
Cum a natureza quando abandona a vida,
ainda que se sinta fetiz, desde que 11 deixe no
momento oportuno; c é próprio do l«uío afcr-

nar-sc à existência quando da c insuportável.
Assim como não violo as leis contra os ladroes
quando carrego meus hcvcrtv. e tomo minha
Msh a mim mesmo: nem sis hris contra aí
incendiários quuodo queimo a minha knha;
não desobedeço umpaucu às que punem 0
assassínio quando me tiro u vida. Megcsias
tliíia que, dependendo dc nós as- condições dc
nossa vida. devemos dispor igual mente das
condições de noxsp, morte. Diógene^. ao eneon
trar de ti te ira o filósofa üspeustpg dc ftà mui 10

atacado de hidropisia, exclamou: "Não te fe
nejo nada, já que desejas viver no esiado em
que estás." Algum tempo depois cansado de
tão penosa existência» Espcusipo suicidou-se.

Mas quantas ubjtçíies ;i isso 3 Alguns consi-
deram que não podemos abandonar esle
mundo cm que estamos aquarteladas. sem
ordem çxpres^a de quem nele nos Colocou: c a
Deus, que para cú nos enviou ufuj apenas para
nosso prazer mas para sua glória t serviço de
nossos semelhantes, cabe despedir nos quando
Lhe agradar e uãg quando nós desejarmos.
Nao nascemos apenas para nós, mus também
pMf ü a rtoisii terra, As leis, tm .seu próprio inte-

resse, exigem que prestemos contas de nós c

poderti punir- nos como homicidas; por outro

lado, no outro mundo seremos castigados por
deserção: “além, mantêm-se acabrunhados de
h-jçteza os que, embora uào hajam tom ct ido

crime nenhum, se deram a mqriç por ódio à 3uz

e para rejeLiar o fardo da vida
" 3 1

.

Hã mais coragem cm esperar que caiam por
ai, roídos pelo uso, 05 ferros de norso cativei-

ro, do que em os quebrar nós mesmos. Régulo
foi mais fone de ânimo que Catão. São a falia

de dascriç ao e a im pac iênc ia que nos in d uzem
a apressar 0 momento fatal. A virtude real

mente digna desse irnmc não cede ame nenhum
ac Ed ente, qualquer que seja- males e doenças
!vãív por assim dizer seu alimento; ela os procu-
ra. As ameaças dos tiranos, os tormentos, os
carrascos animam-na e 3 fortalecem : “Assim o
carvalho nas negras florestas do Ãlgido: tks
bastado pelo machado, apesar du kuhs perdas c
chagai, recobra novo vigor sob ferro que o
talha" JJ . Pode-üC ainda dizer asm esses auto-
res; "a virtude, meti pai. não consiste como
pensas em temer a vida, mas em nunca fugir

dcl a c em en fren t ar a ad versid ade
*'* s

.

1 N a fe
graça ê íãctl desprezar a morte: e liá mais
coragem em saber ser infeliz

3 ,%
.

Ê sina] de eovunfíin, e não dc virtude, ir afta
diar KC çm um buraco 50b o túmulo maciço, a
fim de escapar nos golpes do felino. Por
maior que seja a tempestade, a virtude nâo
modiilcíi kcu CiLminho nem seu passo:

Mquc n
universo partido se deímantele, sem temor et a

Hcará sob as ru»mVí
", O mais comum è que

cheguemoa à murte p:ir:i fugir de outros itiuon

venientes.; \k)t vexes mesmo fc pnra fugir desta
que vatnos a ela: ^DiRBm-mc* peço. morrer de
inçdo de morrer não .será loucura ?"3 * ÀS£Ím
fazem os que oom receio do precipício nele se

jitimm: “Q pjavor do perigo faz que nos aiire

mos ao perigo. 0 homem cora poso c p que
enfrenta o perigo se prcciuo c 0 evita se possí-
vd ,l,J "Q homem temerosa da morte desgos
ta - kc da vida^ fie a com horror à luz: maia^ç
eJt próprio, esquecido de que a ióniedos males
c o medo dt morrer

1
' J ^

Platão em ítuas leis ordena que uma sepul-

tura ignominiosa se rcsçrve a quem prive da
vidn seu parente mais próximo e .seu mdhof
aniigOh em outras pciEavratuele próprio, c asatni

interrompa o curso do deüilno, sem a santo ser

constrangido peia opinião pública, por algum

1

VjrgLticj,
1

Hürácio.
3

^cnccá,.
q MareiaL
4 Horãdo,
a

Marcial.
7

Lucano,
" Lucrécio-
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iriam e inevitável acidente da sorte, poi um a
íhhu portável vergonha, lendo iklo apenas
DOmo móvd a covardia ona fraqueja de nm
Espírito temeroso. Desdenhar a vida é ridícuEo,

porque afinal de comas a vida é nosso .ser,

nosso tudo. As coisas dc essência mais rica c
nobre podem acusar nom vida; c porem ir de
encontro ã natureza desprezar- se a si mesmo e

odÊísr-sC; ê uma doença du gênero especial que
nan se depara em nenhuma outra criatura
senão o homem. É Lambem vaidade desejar-

mos ser diferentes do que somos; um taJ desejo
Pão leva a nada; contradiz se e Lraz em si o
obstáculo ã sua realização, Quem deseja quE o
homem se táç:i anjo, não trabalha por si; k
wu desejo se realizasse, não o aproveitaria,

pois nao mais existindo não poderia regozijar-

se com a transformação c sentir Jhc os efeitos.
LlNadu há qtic temer de um mal futuro, nâu
devemos existir quando esse mal ocorrer*’ 2 a

. A
sejíurança

1 a indolência, a impassibilidade.

isenção düs. males da vida, que: compramos
peio preço da morte. nào se nos tornam dt
rteuhuma vantagem. É por nada que evita a
guerra quem não pude gozar a paz; por nada
que foge da pena quem não pode saborear o
repou.se..

Entre os que pensam .seja licito suicidai -sé,

um ponto É ocm irovertida: quando as c ire uns
láncias justificam sullcicntcmtntr que um
linmem «e mate? Embora admitam que causas

insignificantes possam muitas vezes motivar

sçmelhEHitc resolução, tendo tudo rm vida

Importância rd&tmL cabe estabelecer uma
medkla. Kã disposições de espíriio intuir :i

monte desprovidas de sentido c lógLCti que
levaram n&j sumciiie homens., mas também
povos, à Ltuiodciiruição. Citei exemplou, mas
lis mais outro: em sc&uida a um entendimento
nascido dc loucura furiosa, as jovens de Mi teto

pu&sram ve a enforcar se um as após mitras, o
que só terminou quando o mnftlULTado. inlcr-

vindo, determinou que arraatassem pela cida-

de, trucinunemc nuas c com a corda ao pescei-

ço, as que assim haviam morrido.

Tcríc&o instava junto a Cloõmctics para
que se mal asse, dado o ma l estado de seus

negócios Vista que escapara a uma morte hon-
rosa no combate perdido, aceitasse outra. a

qual, e/nberfl o sendo menos, privaria o vence
dor de lhe impor imna morte ou uma vida
— vergonhosa. Cleòmenus* com uma coragem
bem taccdemóma e re;d mente estóica, recusou
o conselho por considerá-lo covarde e efemina-
do; “eis " disse “um recurso que não me falta-

ra nunca e de que náu me valerei enquanto

is
I

houver a menor parcela de esperança; viver ê
por vezes dar prova dc ânimo c valentia; quero
que minha própria morte seja útil a meu país,

seja um ato que testemunhe minha coragem c
me honre”. Terícjão, coerente com suas idéias,

matou se. CLcomcncs também, mais tarde, mas
somente depois de Ltrr tentado até o fim vencer
tf surte, Nenhum dos males da vida justifica
que nos suicidemos p.ira o cviLar. Ademais, as
coisas humanas estão Sujeitai a tai:> reviravol-

tas. que se faie difícil julgar era que momento
Müs cumpre renunciar a qualquer esperança:
“Estendido na arena, u gladiador vencido espe-

ra ainda viver* quando iá a multidão ameaça-
dora faz n gesto da morte****,

O homem tem o direito dü tudo esquecer
enquanto vive. diz um aforismo antigo. Sim,
atalha Sêncca. mas por que dizer que a sorle

tudn pode para quem está vivo, em vez de afir-

mar que cia nada pode contra quem sabe mor-
rer? Conhecido c o caso de Jo-Kcfo que. acbaii

tái-se cm grave perigo por se haver sublevado
o povo inteira contra cie, riâo podia, razoavel-

mente, esperar qualquci salvação; Aconselhado
por alguns dc vens ursligos ei irucar-sci seguiu o
Camjnlio de se obstinar na esperança. Contra
toda ptcvNÃo honlunu, a sorte mudou c Joscío
?íc viu salva sem Ler sofrido dano nlgurn, Não
penderam Cássia c Bruta as último» restas da
liberdade rfimona. dc que eram os .sustcniá

cu los, pelii precipitarão que mostraram cin sc

maior unteis que circunstâncias* o cxigisscin

real metí Lt 7

Nít batalha do Ce ri soles, o Sr. de Enphicn
tcniuu por duas LLtravcsíHr u gurganiu
com sita espada, no desespero de ver o comba-
te perder -sc no lugar em que sc encan irava, h
com e.ssn precipitação quase d cisou de gojjir

orna. bela vitória, Vi cem lebres fugirem qu.m
do estavam quase nas dentes dos c^es. “Híi
quem tenha sobrevivido- ílü ^cu earru&ço

1 ' 11

"O tcrnpo, os diversas aconwcimentos podern
ncarrcoir mudança» felizes; oüli rara cm seus

jogos a Sorte caprichosa voIla àqueles que
enganou e oü eleva

11 * J
.

Pliniü ühw que ha crêi espéçtcs de doença
em virtude d-is quais Lemas o direito dc nos
matar para as evitar, c cita corna u mais dolo-
rosa de todas jl pedra quando obstrui a bexjgü

c ocasiona retençõw de urina. Sêncca só admi-
te as que comprümeLcm durante muito tcrnpo

as funções da espírito. Outros são de pareç^r

que para abreviar uma morte dolorosa pode
rnos matar -nos quando a julgamos conve

4Ü Pentãdjo.
+ 1 Sêncca.
41

Virgílio,
.ucrêcio.
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nicnte. Defnócnto, chefe dos ciólicos. levado
cEn cativeiro para Rontú* descobriu ecria noite
U5TL meio dc tugir; perseguido pclo.i guardas c a
ponio dc lhes cair nas mãos, atravessou o pró-

prio carpo com ri espada. Ammoo e Teódimo,
cidadão* do Epinj* vendo sua cidade preste* a
ser destruída pelos romanos. aconselharam a
rodos que se mai assem, Tendu vencido a idéia
da rendição. dccidcrarn-sc eles pela mnrle t. a
fim de a buscar, atiraram-se contra o inimigo,
esforçando-se unicamente por âLutar, sem se
preocuparem cõm a própria segurança. Quan-
do h-ã poucos anos a itíia de Gozo cam em
poder dos turcos, uni srciliano que aí sç achava
e tinha duas belas Filhas cm idade dc casar,
matou a& cum af pnóprias mãos. hum como a
niutíicj que acorrera para m socorrer: isso
iéikj, saiu ã rua com uma besta e um arcabuz
e, ao sc aprolimarem o\ Uiixos. descarregou
suas u rrn as tnalamjo os dois primeiros. E-rn

seguida, Je espada fUi mão, precipitou se Coh
tfa o* outras. I medicamente cercado, rói pica-
do cm pedaços, tiscapando da escravidão dc*
P^is dc haver livrado os seu* do mesmo risco.

As Tuuthcres judias, a Hm de fugir à crtieldrtde
de Amíoco. joga^am-sc cm um precipício Com
os iilbo.-: depois dc os mandar circuncidar.
Contaram me que cstaqdo na prisão ecno se

nhar de elevada Condição social, seu* partnics.
av iiatlos dc que seria scguranficnte condenado

i\ tnorte. para obviar a vergonha dc suplicio

íKdir^m íi um padre que lhe transmitisse o
meio cerinde sc libertar; que se recomendasse
arai uo qual santo com tal, ou qual promessa ü

que ficasse oito dias *cin tomai o menor ah
memo, por mais íraço que se sentisse. Acredi
(ou ele nisso e assim, sem pensar, ühcrtmi-se
d;i vida e do perigo em perspectiva. Escribônia

aconselhou seu sobrinho a Mjíeidar-se qrttcs

qoe sc desse a intervenção da justiça, mos
irando que era prccisamenlc ir ao encontro 4a
vontade dos outros conservar a vida paru n
cm; regar nas mãos dus que dentro dc três ou
quatro d ms o viriam buscar, U. que guardar seu

üãngüç píiríi quí 0 bchés-sem seus inimigm eri
em verdade servi-los,

I -C j sc ni Bíhlifi que Nicunor, perseguindo os
fiéis* mandou ada uns guardai* sç apoderarem
tlc Kaí ias, ancião dc grande virtude, por iodos
respeitado e apelidado o '•‘Pai dos judeu*-

5

.

Vendo se perdido, queimada a sua casa c
quu.su em mãos do inimigo, esse homem dc
bem procurou matar -se com .sustada, prefe
ri rido morrer nobrcmcniu 4 sofrer um tram
mento indigno de sua condição. Com a pressa
o golpe taEhau e ele corrtzi a jogar-se de cima
dc um muro sobre os assaltantes c, cm tendo
estes se afastado, caiu dc ponta cabeça.

Conservando entretanto urn resto de vida.
mediante terrível estorço ievamou-se e. ensan
guentado c ferido, forçou o cerco a Hm de
alcançar um rochedo a pique. Mas fausto.,
obrigada a parar, arrancou com as mãos as
entranhas por utn dos ferimentos, despcdaçari
do-as e 45 jogando ã cara dos perseguidores. P
invocava o testemunho dos, céu.s para a jusiiça
dc sua causa, apelando para a vingança divina.

ümrt as violências perpetradas contra a
consciência* as que mais se devem evitar, a
meu ver. .sao as que dizem respeito ã castidadE
das, mulheres, lanio tnais quanto envolvem o
príi7.cr riNitet, razão peta qual a rüilLÍntia nào
púde ser total. untrido-sc necessiiriamciut; à
força certa aquiescência inconsciente da viti

ma. A história eçlesiáüttca venera a memória
dc muitas santos que preEérir^m a inortc aos
uhrajes; que os (iramos infligiram ã .^a rctigiãc)

c ã ,sua ™nsciêncE;i. Pclagía e Sofrõnia, ambas
cLUiomizadas* mataram -se, a primeira jogan-
do- se ao rio com sua mãe c suas irmãs a fim de
evitar a brutalidade düs soldados, c a segunda,
psira^ escapar à insisicrteia. do Imperador
MiütÊncio,

TaEveí os sécuEos vindouros vçjtham a lou-
var esse

i

t^bio purisienKi 4:i que se esforça por
persuadir a* mulhiercsí dc não tomarem ião
dcse&penuta rcsotuçãü cm casos análogos.
Lamento qu-e esse autor não tenha conhecido.
a de reforçar sua urgumeiUttçéto. ns pEila-

vrat* que ouvi dc uma senhorti dc Tolosa. a
qual pAssam pdas mào& dc ti Ipuns soldados:
“Louvado seja Deus, puis ao menos unia vez
vm minha vida me fanei sem itcciu," Murar -sc
poi causa dc sem clliatiiç ^ventura ê, cm verda-
dc. uma erticEdadç indigna da doçura dos ços
lumes rranccíseü. Graças a Oeus, depois dc ii\^
ecrnsdlias vemo nos vingados déssa* cruclda
des. jxjès basta que aü mulJ teres digam "não"
enquanto solrcm a violência, segundo a regra
do bom Marot * *.

A história está cheio dc exemplos dc pessoas
que (roçaram pcln mont uma vida dííTcsl dc sc
suportar. Lúcio Anjncio matou -sc, dizem, “n
fim de fugir dn passado linuu quank^ do fu tu

ro’\ Grãnio Síivano e Estáciu próximo ti quem
Ncru perdoara, mataram -se para não dever a
vidíi a LI 111 lujmüm râo Cruel, e nàü l*c expor a
um segundo perdão, cm virtude da facilidade
ccYin qiK tírí*c indivíduo desconfiMo ouvia n>
acusaçòçs aos homens dc bem. Spargapize^
íilho ÚA Rainha lòmirts, feito prisioneiro- por

Na opinião du Tliihaudeí: Hcnri EswtiennLí, ssUür
Üü "ApolOÈia LtL 1 ICTDdOLü"

h

. [N. JO T.)
44 CEcment Marot, poeia Jraneês CUnUímporlnco
ót Mrtnungnu. q^[úr de episíCalas muii* tspihruQsaâ.
CN-íIli J,)
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Ciro. aproveitou a primeira oportunidade que
lhe deu q monarca, para sc matar, pois da
liberdade não queria senão a possibilidade dc
punir-sc pelo fato de S£ ler deixado aprisionar.

fcloges, governador de FJone, no tempo de Xcr
xee, estando sitiado pelos atenienses sob as or-

dens de Ctmon, recusou as propontas dc reti-

rada em sejz urança, nao podendo resignar-se a

sobreviver k Ewrda daquilo que seu senhor lhe

confiara. Depois dc defender a cidade ate esgo-
tar OS últimos recursos, e J : a sem víveres, man-
dou jo^nr no rio Estruma o ouro c tudo o que
pudesse scr aproveitado pelo idtmigo. Acendeu
cm seguida imensa Fogueira em que jogou suas
mulheres, seus filhos, suas Concubinas c seus
servidores prçvi amente degolados e nu qual sc

precipitou ciiiào cie próprio,

Ninadictucn, senhor indiano, tendo ouvido
que o vice-rei português, sem motivo aparente,
premeditava destituí- to do Cargo que ocupava
cm Ma laca a fim dc dá-lo ao rei dc Campar,
tomou a seguinte resolução; mondou erguer
um palanque mais comprido do que largo, sus-
tentado por colunas, rjcamcnLe atapetade.
nríiamcntado dc flores t impregnado dc perfu-
mis. Vestiu unta Lunicu bordada de oufCi gtiâr
neuida de pcdrüs preciosas, saiu ã rua c subiu
ao tablado 3 uma das extremidades do qual
ardia uma fogueira dc madeiras aromáticas.

Acudiu o povo para ver a que se destinavam
ifils prcpftmiVOi inesperados» e Ninucbciucn
expos ernâo. com semblante corajoso, mns sem
esconder seu res$emimemo5 serviços prega-
dos por ele à nação portuguesa^ Disse da
eficiénuta com qut dchcmpaitinra os cargos
que tivera c acrescentou que tendo,demons-
trado sempre dc Armas na mãô ser pnra çlç a
honra mais preciosa do que a vida, não faJh ri-

ria agora. E tendo -lhe a sorte recusado qual-
quer outio meio de se opor ã injuria que iíic

era feita* sua coragem ordenava SÍic não sobre
viver á desonra, não constituir motivo de mofo
para o povo nem colaborar paru o triunfo dc
gente de pouco valor. !!. assim dizendo, preci

pitou- sc na fogueira,

Scxtihâ, mulher de Escauro. e Pãxea, mu-
lher de Lnbco, a Um de encorajar m marido 5

: a

evitar, com a mone^os. perigos que os ameaça-
vam e cujas consequências elas só sentiriam

como esposas, sacrificaram voluntariamente a
vida, querendo com isso não ãü mente dai o
exemplo, mas ainda acompanha- los. O que
e.ssas heroinas fizeram com hcus consortes, fe-

io pur sua pátria Cooeio Nerva, menos uii.il-

ttienie por certo mas com igual determinação.
Esse ftrande jurisconsulto, que linha nadde,

riqueza, repuEaição c prestígio junto ao impera
dor, m aro Lí-S£ omiepnnierite por considerar la-

msnLável a üíiua-ção do govtmLii dc Roma,
Nada porem pode ultrapassar cm estr anlies a a

morte da mulher de Fütvío. que era amigo de
Augusto. Tendo este percebido que FúJvio
divulgara um segredo importante, acolheu-o

muito mal certa manhã- FúSvio" voltou pam
casa desesperado c disse ã mulher que ante lãc
grande desgraça estava resolvido a Suicidar-se,

ao que ela respondeu de imediato: “Faiei bem,
pois já tendo verírteidp várias vezes que cu
não sei calar, não tomaste nenhuma precau
çâo; mas deixa que me mate em primeiro
lugar!

-
' E ücm nada acrescentar mErgulhou

uma adaga no scio.

Quando do cerco dc Cãpua pelos romanos.
Vibi.0 Viro, descrente dc salvar a cídadt bem
como da generosidade tln inimigo. depois de
discutir |f>Ttgamente no Senado as medidas
possíveis de defesa, chegou a conclusão dc que
a morte era o melhor meio de lutar contra a
má sorte; que os inimigos os respeitariam mm*;
C Aníbal compreenderia melhor quão fiéis

crsm ns amigos que ab^ndon-ara. convidou os
que o aprovbvarn para um festim cm nua c^u.
onde, depots de lauto banquete, beberiam algp

que livraria seus corpos do.1

» tormentos Sísieos,

suas almas das aflições, stus olhos e ouvidos

dò espciácub que aus vencidos seria imposto
por vencedores cruéis e despeitados" Providcn
ciei, acrescentou, para que logo depois de
nossíi morte nossos corpos sejam queimados
diante dc minha residência.

1
' Muitos concor-

daram com essa resolução dc um grande cafii
ler. mas poucos A seguiram. Vinte e £c(ç scPn
slides somente juntaram sc a ck. os quais, após
buscarem no vinho o esquecimento, ncabarum
por tomar a bebida fmaJ, Abruçando sc então,
c lamentando o dcsri.no do pais. rtliroram-sc
.'lIj^lim -. e ficaram os demuis com o unfitríiuf ti

lun dc ^^rem i,nctner*dos. À morte do todos foi

IttiMi Pú}* u ^inho perturbou o efeito do venc
nii e muito*; correram o risco dc vcf o Inimigo
oiurar cm Cãpua, no dL-t íwiguimc, c dc sujK?r-
i:ir ikh miscriui qut procufítvain evitar.

Voltando o Cônsul Fülvio da terrível cami
fiei na ejrt que píir »jua causa pereceram dttíuri

-Ê vinte e cinco süft adores, foi orgulhosa
etlciuc interpelado j>or Tãurea Jubèlio. cidadão
dc Cápua, 0* qual lhe disse: "manda irucidaf-

me como os. demais, e depois poderás vanglo
riar-tc dc teres matadÉ^ atgiicm mais valente du
que tu". FÚlvio desdenhou essas palavras que
se Lhe afiguravam dc um louco, c Lambem por
que acabava dc receber de Roma uma censura
à sua cruddâdc ordenando que Husrnssc a
matança. Mas Jubclto continuou: ^Vjüto que
meu país já está vencido, que meus amigos
morreram, que matei minha mulher c meus fi-
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lhos para lhes evitar chs calamidades que acar

reta a nossa ruma, e que não posso morrer
tomo meuà concidadãos, que a coragem mc
ajude a deixar esía vida odiosa."

7 E puJuuldu u
espada que escondera enfiou a rto peito, vindo
a morrer aos pés do -eõnsui.

Assediava Alexandre uma cidade indsana.

Vendo se sem mais recursos, os sitiados resol

veram privá-lo do prazet da vitória medi ante
um g-estu viril,. incendiaram a cidade c perece

ram iodos nas chamas, apesar do ^cm LrneriSu

de humanidade que reconheciam tio vencedor,

li viu-sc o fato inédito de uma batalha em que
os asso líantes se csFurçavam por salvar os

Miados, as quais para nfio serem salvos tudo
puseram em prática como se lutassem pela
vida.

Nau l^ndo a cidade de Ástnpa, na Espanha,
fortificações ilidas num meios dc defesa cnn-
ira os romanos, juntaram os habitantes os seus

móveis e riquezas na praça publica, colocaram
cm cirna süílk mulheres c filhos, cercando tudo
de lenha c outros materiais combustíveis
Encarregando cinquenta jovens da execução
de seus projetos, saíram iodos p;ira o ataque,

jurando morrer desde que nao Lhes era possível

vencer. Enquanto [sstj 05 einqdcntâ jovens pro
cediam á matança dos seres vivos que encou-
iravam, precipitando se cm seguida no fogo.
Sun liberdade chegavn no Fim e assim náo se

impressionavam com ussa pcr&pcctiva, graça*
fiíi .1 to ftertíroso que \ha-i pou p a v a u dor e u

vergonha de pCrdá-hi ato pelo qual mostravam
quc H se a s*mc não lhes live^se rido contrária,

poderiam ter lido a coragem de Lirar lhes a

Vitória, como lambem tarná la frustrada c hor
renda, c ate mo rí a I. pois numerosos eram o*
adversários quGn atraídos pda isca do ouro cm
fusão, sc aproximavam demasiado dax ehamít>
sufocando se e sc queimando, porq-uantu não
podiam recuar sob a pressão dos outros que vi

niuirti atrÈS-

Qs habuantes de Abtdo. cm idcniíea siltia

cão, Tpmaram igual resolução, Tarde demais.

fKirêm. O ftçí Filipe, u quem repugnava assis-

tir u tão cruol c precipitada carnificina, depois
de apreender todos os tesouros e móveis que
queriam queimar ou deitar ao nuir. rei irou seus

soldados l- concedeu -lhes três dias para que
pudessem pôr cm execução com maia ordem c

verenidade o projcin de ftluliinçiL em rmmg_
DuranLc esses trés dias o sangue correu t

ve ri ficaram-se cenas que ultrapassaram tudo o
que o mais cruel inimigo poderia cometer.
Ninguém sobreviveu.

A história rd ata bum rjutueiu de resoluções

análogas. tomadas por populações inteiras.

Impressionam tanto mais quanto atingem

todos sem oxceçàfT, c np cniímcu são mçnos
difíceis de ocorrer com multidões do que cotti

indivíduos aso lados, pois o raciocínio que nãn
Fíiriam sozinhos aceitam -no quando coletivo.

A febre que nos agita, reunidos, obnubila a

raxão de c&da um em particular.

Nu tempo de Tibèrio os condenados ã

morte, quando executados peto carrasco, per

díam scuí bens e erarti privados de sepultura.

O* que se adiantavam c se m aravam a ii pró-

prios. eram inumados e podiam, mediante
testamento, dispor de suas riquezas.

Oesqja-se às vezes a morte, na esperança de
um bem futuro l t> desejo dc itwttct. disse São
Paulo, "“para «Siar com Jesus no tutlro

mundo"- F de uULTu foi tu: “quem mc romperá
os laçou que aqui me retem T Tendo lido o

"FedoíT. de Platão, Cleombroc o de Ambrácia
viu-se presa, dc tal desejo da vida rutura que.
lém motivo, se precipitou no mar. Vemos por

esses exemplos quanto erramos cm nlríbtitr uu
desespero úerins mortes voluntárias, a quu nos-

Êuduí por vezes uma esperança radiosa c quê
lambèm são* não raro, uonseqíiénciá de deter

min ações tomadas com ca ima* madu ram ente

rEfíleUdav

Jaeqiies de Chaiel, H :

sfH? dç boissons. que
acompaiduira Sou Luís uma dc suas expe
díçòc* de além mar, vendo que a volta do res

com excFeiUj cm coisa decidida, quando os
iniiercssCK rdtgiosox que a fizeram emprecnctcr
náü linham iído ainda atendidos, restJlveu

nprc.wnr sua cntr;u!:i no Purítíso, adeus
no* amidos e sozinho, ví^tas de lodos,, eami-

nbuu tofjira o iniíitit:.^), sucumbindo. Em um
reino dçs^c continente recém dçscobcrio^ Cin

cernis dias de procissão swlene o ídolo que
ndoriim c levado cm iriunfõ sobre enorme
cnrr«, Durtum: u pruei^ão numer^^us pessoiis

curtam pedaços de suã carne paru ús oferecer
cm humena^em, enquanto outras, prosteman-
do sc, dcixiim sc esmagar sob as rodas, a llm

de conquistar uma reputação dc -sans idade que
v. torne venflrjidíis depciif. du morte. A JiiorLt

desse bispo comparada a tais sacrifícios

demonstra mais ^riuitlâza, porém n sentimento
ícligioM) parece rnenur, míiscafado em pane
pdo entusiasmo ria luta.

Houve governos quL: çiiLabelcecram os casus
em que a morte voluntária cra justificável e

oportuna. Em nosso pais mesmo, em Marse
lha, conservava se ou t ror a à custado lE^ouro e

sempre- á dispi^ütção do público um pouco de
c Leu Lu para OS qUC qul&cssem ubrcviur ííçu Hm.
Era rsecessàriu que antes o conselho dos &eis-

cemos, Ljunj representavam o Senado, apro-
vasse iis ratões da suicida. Não era permitido
matar- sc sem a autorização do magistrado ou
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sem motives legais. üsta lei existiu também
alhures.

St\lD Pompeu, ü caminho 4a Ásia* passava
pela ilha de Ocos no Negroponto, Aí, relata
ura membro de seu séquito, aconteceu que uma
senhora da alta sociedade, que advertira seus
concidadãos de sen suicídio* explicando lhes
os motivos, solicitou de Pompçy que a hon
rasse com sua presença. P.lç aceitou o convite e
depoivS de ter longamunte e em vão icntado
demovê-la, empregando todos t>s recursos de
sua marav Uh osa eloquência, consentiu em que
cl a agisse comu doe id ira. Tinha ela mais de
noventa anos c sc achava em pleno gozo de
iüas faculdades físicas c mentais. Estendida
sobre um leito magnifícantónte ornamenlado,
apoiando xc sobre o cotovelo, assim falou:

*AÕ
Sexto Rompeu, que os deusci, anLes ns que
•deixo nesta terra do que os que vou encontrar,
te protelam por não teres desdenhado ser meu
conselheiro dos últimos instantes e lesiemuuha
de mipha morte. Scmpíc fui favorecida pela
fortuna, mas com receio de que mc abandone
cm sc prolongando demasiado a minha vedu,

renuncio em circunstancias felizes aos poucos
dias que ainda poderia viver: e pano, deixando

duas li lhas e uma legião de sobrinhos'” Isso
di;.o. deu aiguits conselhos aos $£ui>. exortan
do- os a viverem unidos e em paz, procedeu à
partilha de seus bens. recomendou seus deuses
domcstico.s à sua Filha mais velha, e, segu-

rando eom mio firme a taça, soJidLuu de Mer-
cúrio que a conduzisse a algum lugar agrada
vcl do uutro mundo e. de uma só vez. ungoJiu o
veneno. A partir dc então, não cessou de se

entreter com os presentes acerca di marcha du
intox icação, indicando as diferem cs partes do
corpo que se ram finando ate o momento cm
que, sentindo os eleitos nas entranhas c no
coração, chamou suas filhas para os derra
detros ritos e a fim de lhe cerrarem os olhos.

Conta Plínio que em certa nação hiperbórca
o clima e Lao ameno que a vida dos habitantes
5Ó termina por vontade própria, Cansados de
vtver. fartos da existência, ao alcançar uma
idade avançada, depoií, de um bom jantar,
arrojam stí m? moj do aJtO de urTl roclltilo dcs‘

tinado ucuse uso.

Somente a insuportável dor nu a ceneza de
uma morte ptor do que o suicídio se me afigu
rarn motivos juwufteávcii pura abandonar a

vida.

Capítulo iv

Fiquem para amanhã os negócios

Entre iodos os nossos» escritores fnméüxes,
enloco em primeiro lugar, e com razão, creio,

tatiliioi Amyou Níuj someme pela símpIJcl
ilude e clareia de seu estilo (no que ultrapassa
úti dciiiutri}, não apen^ pel-s pcrststein ia que
precisou ter paru k\ ar a cabo tão longo uáhu
lho como a tradução de PEutnrco, mas também
pelos conhecimento aprofundado que thc

permitirum, com tamanha felicidade, exprimaf
uni amor ião difícil e conciso, pois digam o
quç disserem, embora eu nada emenda dc
grego, vejo sua tradução apresentar um. sentido
Uio adequado e seguro, que $ou impelido ll

concluir que, uu cie lhe apreendeu admiryvel
mcnic as idéias ou praticou tão armudadu-
nie/iFç o autor que delas .se impregnou e tão
foriememe — que nada lhe fioreseenm susec-
Lívcl dc o desmentir ou contradizer. E lhe sou
grato ainda por ter escolhido* entre muitas,
uma obra de tat mérito e atualidade.

Nós ouiros. ignorante*. estaríamos perdidos
sé esst livro não no,-? houvesse arrancado do

tremedal cm que andávamos mergulhados.
Graças a dc. ousamos hoje falar e escrever, e
até :i-s mulheres podem ciar lições aos mestres
CííCOifti f

1

rtí)S&Li hrevtárin, £i* fssi' etivknTe
homem ainda vivesse, eu lh* hd içaria Xcnu
fonte eornr.i LgunJmcntc digno dc ser ir aduzido,
^crifi Lazein mais Fácil c mah adcquadn ã sun
idade avançada. E depois, parece-me que. a péw da facilidade e da precisão que evidenem
nos trechos difíceis, seu estilo é mak pessoal e

natural quando não tem pressa é escreve k
vontade 4 *.

Estava naquele trecho cm qtie Plu turco,
tidando de si mesmo, conta que Rústico, assis-

tindo em Roma a urna de suas conferendas.
recebeu uma mensagem do imperador e agujn-
dou o Hm da palcsira para abri-Ea, discrição
que valeu a esse personagem a calorosa apro-

A ‘J A frase c confusa* porquanto não se esclareceu i

bem se Montpigne sc retere a A.inyw{ l^u a Xenofon-
te. Não sc encontraram notas arespriru. < N. -üü Tj
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vação da assistência. A anedota c coníada a

propósito da curiosidade* essa paixão ávida e

insaciável de notícias, éc novidades, que nos

impele a Ludo abandonai' com indiscrição c

impaciência, para hoí entretermo; com v
recém-chegado; e que nos induz, a abrir sem

mais demora as cartas recebidas, onde quer

que estejamos, Plutarcu tem razão em louvar

reserva dc Rústico; podia Ler acrescentado o
elogio dc sua polidez e corfestn, porquanto

assim agiu com o Um de não perturbai o
conferencista. Não creio, porém, quu lhe

devesse dogiar a prudência, pois quando .se

rcecbcm cartas inesperadas c em pEulLuulitr do
imperador* diferir a Leitura talvez sc torne real

mente gravCh

O defeito contrario ê a displicência, a que
snc inclino pnr temperamento, e conheci quem
e levíií. 5^ o. ponto de guindar no bols^o,

abrir, as cartas que recebera três ou quatro

dias antes. Quamo a mim. nunca, abri as que
mc confiaram nem as que o acaso me põs nas

mãos. c perturba me a consciência deitar sem
querer o olhar vibre algum escrito de impor

Lãnda que porventura alguém leia perto de

mim. Nunca houve quem se preocupasse

menos com jis coisas alheias.

Nu tempo dc nossos país. M. dc Ifcmlicrus

quase perdeu lurim porque, jantando cm bon
companhia, adiou a leitura de umn advertência

que lhe entregaram acerca da traição tramada
na cidade sob v;u comando. Pluiami afirma

que Júlio César se houvera salvo sê, 3 caminho

do Senado, no dia em que foi morto pelos

conjurados, tivesse lido o relatório que lhe

apresentaram. O mesmo autor nos conta que

na noite cm que se executou o projeto arquiie

tado por Pelòpidas para matar Arquias. tirano

de Tebas, c devolver a hherdade i sua pátria,

um ateniense homônimo lhe escreveu um» mis-

siva relatando o que sc ít amava. Arquias rece

beu, a carta durante a ceia e deixou dc abri-la,

dizendo estas palavras que se tornaram prover-

biais em Atenas: fiquem para amanha üs

negócios.

A meu ver um homem prudente, por educa-

ção, a fim de não cometer urna dcsCüíLésia

para com as pessoas ent cuja companhia sc

encontra, como fez Rústico, ou a Um de não
interromper ü!g.o importante de Que st Licu-pe

fiei momento, píHÍe adiar pifa maia larde o

Conhecimento dc uma noücia que lhe enviam,

Mas ser a LndescuLpávc] sc não o fizer por íme
rt-sise ou prazer pessoal. princLpaEmcnle Ê|uan

do ocupa um cargo público, caso cnl que lhe

UHfrc alê interromper seu repouso e seu sono,

Qulrora cm Roma, havia* à mesa* o Eugar dilo

consular, considcrtido o mais honroso. e a a o

de mais fácil acessn ou retirada, o que bem
demonstra que, -embora á mesa. nào üks desinte-

ressava o seu ocupante dos demais uegóebs
nem dós aconteci mentos que pudessem õCor
rer. Mas pode se ter dito ludo actrca das açoes

humanas, sempre será dsfictl r ruçar uma regra

de conduta que obvie ás surpresas do ac.iso,

po r matsjusLu que pareça do ponto de ví ^lu. da

razão.

Capitulo V

Da consciência

AcfoaMo-fW: oerta vez ern viagem durunie

as nossas guerras civis, meu irmão. Sr. dc la

Brousse. e cu, encontramos um fidalgo dc boa
aparência, tra do partido contrário mas eu

não o sabia, porquanto simulava &er dos nos-

sos. Aí cáiá urn dos maiores percalços dessas

guerras: as cartas Tanto se misturaram que o
inimigo nau se distingue do amigo dc um.

modo visível, nem pela língua nem pela condu
ia; condicionam-se a idênticos costumes c leis,

lê til igual aparériuis, sendo assim dii"n_.i evitar

a cofilusáo t a desordem, isso me levava

mcümu ao receio dc encontrar os nossos exer-

ci Los em um lugar cm que cu não fosse conhC r

eide*. do que resultaria ler dificuldade em pro-

var minha identidade e expor me assim aos

piores vexame como me aconteceu de uma
feita* quando perdi homens c cavalos c ym
pajem, morto estupidamente, fidalgo italiano

que eu vinha educando cutdadosamenie e

muito prometia.

Nosso companheiro de jornada eslava tão

apavorado, cu o via tão desnorteado cada vez

que deparávamos com alguns grupos de cava-

leiros ou que atravessávamos cidades do parti

da do rcí, que acabei por adivinhar que seus
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temores provinham de uma consciência [ntran
qòcla. Parecia lhe quc + em sua fisionomia c
através das ctiiecs que irazia ay casaco, üe
liam seus mais m limos pensamentos^ tal o cfri
io maravilhoso c irresistível da consciência.
Obriga-nos a nos denunciarmos, a combater
mti-rioíi n nós meamos e, na ausência de ouUu
testemunha, dçpôe cernira nós; "'servindo ela
própria de carrasco c fustigando nos Com láte-
go invisível"

1 * 6
.

Eis uma anedota que está sempre na bocu
das crianças: um Sr. Besso. de Peóniíi, a quem
ccm.sura.viim por ter destruído, sem motivo
plau^fveh um ninho de pardals c matado os
I dh-ot-ÇS, respondeu qijç n ao O Ijzera sem razão.
pnis as avezinhas não cessavam àc acusá-lo
erroneamente do assassínio de seu pai, Esse
parricida permanecem íuc então ignorado, «mas
as fúrias vingadoras da consciência floram
que tosse denunciado por quem devia arcar
com a punição, isto é. por ete meamo. Ds* Plü
rao que o c ameigo segue dc perto o pecado,
ffcsiíodç assim reiifica l> aforismo: nasce o tas
lipit no momento mesmo cm que nasce o peca
do. Quem quer que receie o castigo já o fefttà

recebendo, F. quem o merece o nprccudc. A
maldade engendra os próprios tormentos; "u
mti! recai em quem o faz"* \ Assim a vespa,
ao picjtr, perde o ferrão c com este as suas fnr
ças + para sempre: "deixa a vida no Ferimento
que provoca * n

. As cantáridas iraüCRi eits si

contmvcncno dí seu veneno, Ê o que tunifrém
ocorre com quem sc cumpra?. no vício

;
ciigen

dm um desprazer que lhe atormenta a conx-
cicticia. nu vi^íha como no sooot "numerosòs
culpados revelam düramc o umo ou o delírio
da lebre, crimes de há muito escondidos

'

+ <
*.

Apoíodyro vLél írr trcmhos oi üitíis CiTuJarcnv
ihj, jogarem-no dentro dç ujvuj unarmiiii,
enquamo stiu dm a murmurava; sou a cousa
tle-íSÊí suplícios. Ò fHíui, á\j llpjenro, não ecíti
atidt se esconder» porque não lerei certeza dc
esur ctcüEidUío, pois efitc jiu;t consciência o
denuncia a si próprio: "o primeiro castigo do
cu lp tido está cm náo poder absolver se a seus
próprios olhos

"
hít

.

Se a conseienem nos inspira temor, d ditos
iguilmetite .segurança ç confiança. Fosso afir
mar que mt conduzi cm várias circunstâncias
dltiçcis com rrmtifi maior deessao em virtude
da convicção intima em que eslava da pureza
du minhas intençuc!» e de minha vontade dc
não desistir: “Enche sc a alma dc esperança ou

** JiivenaJ.
A *

ÀütoGèLiu.
lu

VirgiJia.

Lucrécia.
&D Juvenal-

temor segundo y Leslettiimho que damos de nos
:j nós mesmos jl

. E. há mit exemplos disso.
Contentar-me-ei com três.

Estava Cipião certa ve? sob grave acusação
contra ele Jangada diante do povo romano. Lirn
ve?, dc S í; desculpar ou procurar enternecer os
juizes, disse -

1 Ires :

lL

\ao vos cabe. cm verdade,
julgar uma acusação capital cernira quei vos
deu ü poder de julgar o mundo inteiro.** Ou.ra
vcj, çm ftipar de su defender contra as imputa
çòes dc que cra afvo por parle de tim tribuno
du povo. cxchimuu; 1

'Cidadãos, tomo respos-
ta, iremos rt-nder graças aos ú, despela vitoria
que me deram contra os cart^ncses e cujü
aniversário sc festeja hoje." Tendo Catão inci-
tado Pctt]ÍLf .-L pedir-lhe que prestasse cortas
d uh dinheiros póütos li süu disposição pxm
administrar a província dc Antioquia. Cipião,
no Senado, aprt sentou s4íu cadtrm? dc notas
afirmando que rcceclj c despesas ai se irsscre
viam com Hdtdidadc. E como o instassem para
que o d£p^^Jsilas?^L,, uo arquivo, recusou oh^zr
vándo que mao desejava irnpyr a si mci>niL>
semelhante humilhação; e o rasgou cm peda
çosr Nr

ao penso que alguém com a oansciêncja
5Hjh pudenM dcmonstrnr LguaJ coriliança em st.

CLpiâo Linha natural mente, um belo caráter e
estava habituado l\ 1órtun:u escreve Tito Lívin,
para sc rebaixar :\ defesude s»a iiníucncia.
A tortura i- uma invenção perigosa que pare

cc ames pór à prova a resiiitmeja ;j dor do que
a sinceridade, Quem a não pode suportai
esconde a verdade tanto quanto quem a supor-
tat poisi por que a dm- o levará u n confessar o
qoe e matS do que ò que não c? ü, inversa
men^i qoem nào ecj-rricícii o que tlic recrinií
nemi ê ba.stãnte resistente para supnrUr a tor
lura, por que non n hà de ^i?r o eutpãdo que cm
ml eircirnsiáiicia jog ?t a vida? Penso que o
sm prego desse proecíisy tem ííuíí origem nu
ação dn uuiivcfenctft; dir sc pa que Po CuJpudtN
em a enfraquecendo cia colaboro com a iemi
ia e o induz :i confins 5o, enquanto foriaiece u
detcrmLfiaçau íto inqcentCh Em veidade, irata
se de um meio cheio dc incertezas e pertgoi,
psíis que não ha dc di/cr c fazer a fim dc oh-
yiiir a uis suplícios? ” A dnr obriga o próprio
inoççme u memir ,,6ü

, Daí t>eorre que aquele a
quÉiTt o juiz inflige a lortura para n^jçv $c expor

f
condenar um inocente, rta realidade morre

jjiiiLienie e torturado, Víii c muctoi acusados
sob qb cfeiiosi da tortum confmani o quç nüo
n/eram. Hntre «sícs incluo Filotas, u julgar
pelas circunstância^ çjp. processo que ilic

moveu Alexandre c os rcsuLiadus üa\ içiíUiraK
^ que lui súbmciidu. Como quer que seja ccin

in
Ovídio.

11 Púbiio S i Rí.
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hora se diga qüé é o que de menos falho encon-

trou o homem cm sua fraqueza. paia chegar

verdade, considero a tortura um processo inu

muno c bem pouco útil.

Muitos povos* menos bàrburttè a esse res-

pedo do que os gregos c os romanos que assim

os chamavam, arhavam horrível c cruel toriu

rar alguém Cuju Lu3pijbilidu.de nào estivesse

Estabelecida. Que culpa terá ele de nossa igno-

rância? Não somos injustos em obrigá-lo a

suportar coisa pior do que a morte, ít fim dc

não mata- lo wm razão? E não sc negará que

assim seja, pois verniz ítluíloíí inocentes prefe-

rirem a morte a submeter- se a taà meio de

informação mais penoso du que a execução e

que perla &UU violência não ra.ro CLcatTelâ de

amemão y morte. Nào me lembro ortde deparei

com cs-te c aso ; mus ele mostra bem como enca-

rar esse processo justiceiro.: diante de um gene-

ral de exército muito rigoroso, uma camponesa

acusava um soldado de ter roubado a seus íi

lhos o pouco de sopa que lhes resiava. Não
havia prova. O general depois de adverlir n

mulher acerça do alcance do que dizia c dc

citam ar sua atenção para a responsabilidade

que assumia, mandou abrir o ventre do solda-

do n fim dc verificar o fundamento da acusa

ção. E aconteceu que a camponesa. tinha

razão, Condenação in&trutiva
!pn

.

6:1 Qul* instrui a ao mesmo tempo o processo. lN,

do TJ

Capitulo VI

Do exercício

ê difícil que o raciocínio e o conhecimento,

SC bem qnc nossa Convjççlo no*; ajude, wjârn

assaz poderosos para nos levar ã ação se. iidc-

muis h não m>s exercitamos, e pdn prática não

adaptamos a alma m que queremos, De outro

modo, nn próprio momento dc agir da se

encontrará em dificuldade. l-!is por que os filó

sofos que visaram à perfeição fiâí? sc contcti

taram com aguardar na serenidade do repouso

os rigoità da sorte. Dc medo dc que ela nos

achasse desprevenidos e inexpeiãenles para a

luta. forarri’lhe uo encontro, enfrentando riscos

t tormentos de moto prdprta, renunciando uns

a suas fiquem as, a fim dc sc acostumarem a
unia pobreza voluntária, exerci tandü -se outros

por meio das mais duras i ardas e austeridades

dc uma vida dc privações, cm sc calejarem.

Outros ainda rmuilnram. privando se cie

teua órgãos mais prccitíso-ü, a uno os olhos ou

tis partes genitais* com receto dc que, sentindo

exagerado prazer em seu uso, iívcsstri enfra

queetdo a alma.

Mas nau rios ê possível exercitar nos u moí

rçr
p Ü que constitui entretanto a muís árdua ta-

refa que no 5 cumpre enfrentar- Podemos peto

húbjig c j experiência. foitakççr-nos contra a

dui\ a vergonha, n indigência, eit. No quç çou

eerne à morte hõ n podemos experimentar uma
vez, e quando chega não passamos todos nós

dc uprendize-x,

Houve uultora homens tão cíosüí du bem
empregar &eu tempo, que procuraram, ao pas-

sarem da. vida ii morte. Tíxar suas impressões e

uníti^ã-lns. Mns nenhum deles volto- JWti nos

com Lm tear o que pódc aprender: ‘Mamais acor

du quem. uma vez, adormeceu no frio repouso

da morte"**.

Um nobre romano, Canto Júlio, dotado de
Potável coragem e caráter, entre outra* provas

espantosas dc suo resolução, deu a seguime:

condenado k morte por esse monstro que se

chamou Ca I ígu la P ao ser executado peto car-

rasto e Ouvindo dc um filosofo seu imç^o:
th

Então, Cành. qqal o teu catado dc alma ncitc

momento? Em que pensai?", respondeu:
“HunscL cm estar preparado para morrer c em
procurar com todas as mmhfts forças, rjests1

mstanie iào comí. verificar o que sen tira

minha almu, sc experimentará aigum tremor

ao separar .se do corpo, e sc eu corwcgusr algo

hei dc voltar, cm pudendu, pura dize-lo u meus
amigos." Eis um ftkkofb que eominuou HIli-

sofn ate durante a morcc. Quanta oorugem,

quanta flrmczu dc ânimo cm dwejar que cia

-Service de lição* em conservar umu lul E itx:
-

dade dc espiríLü. cm p4)der pcmar assim noutra

coisa cm scmdhajue ocasião 1 “Que domjnio
Linhu tarbre y aJma na hora da própria

morte r

,,È È

Parece-me cornudo nut haja possibilidade

dü nos familiarizarmos com u marte, dc upre

b H
Liacnêcio

Lticanri.
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£iã-

I

h lie perro. Podemos tentar a experiência,
se nào inteira c perieitü, ao menos em contfi-
íties em que nos Mija proveitosa, fortalecendo
iusslL coragem ç d ando -nos alguma segurança.
Sc nao podemos akartçã-la, ptKÍcmos aproxp-
rnar nos dela, reconhece- ía. Sc não podemos
penetrar ao edifício, podemos palmilhai n*
avenidas dc aocsío- Nào sem raxão, compa-
ram-na ao sono, que mui parecidos são_ CTom
que facilidade adormecemos, perdamos a
noção da luz e de no.s mesmos, quase sern nos
apercebermos. T a!ver esse sono que nos priva
momentaneamente de movimento e sensação,
w nos aüesLrasse inútil e inexplicável se não
Víssemos nisso urna lição da natureza. ade que
estamos destinados, tanto a morrer como a
viver. P;tr;t que no* acostumemos C não tenha
mov receio, da nos mostra no decurso da vida
o cs J.ado que nos reserva paru quando deixar-
mos acKisEãlcLa.

Quem. ém consequência de algum acidente,
desmaiou c perdeu por eompleto o conhcei
menio das Coisa*. enleve, imagino, hem perlo
da morte natural. Quanto ao instante precisa
dn paijü-a^um da vida u morte nao liã como
temer que comporte esforço ou dut. Pois nada
podemos sentir sem a presença do tmipo. Nos
5a!i sensações precisam de tempo para serem
sentidas e o tempo ê demasiado eurm no
momento da mor^, \- a aproximação da morte
que cabe temer, ç cftstt aproximação é passivd
de estudo.

Muitas coisa* pnrcecm maiores quando pun-
.s-qriins nelas. do que quando com cl«s dçp ara-
mas. Píissd bon parte dc minha CHUlêfiria cm
perfeita saúdç, não samsite ignorando a doeiv
Çsu mas ainda cheio de^ c atividade tisst
estado dc verdor ç ttfcgria fázin ire lemer a tal
piiUo a enlermidnde que, ao experimentá-h, a
nehei rciâios horrível da que micigmjra. üis um
Iíup que se ríjpcÈe çotidiannmentc comido: ^
mi; encontro comodamente aquecido no meu
quarto dqranttí um.1

! noite de LçrnpesiadÉ.
tremo pekm outros ú me opiaxfo ddes. No
entanto, sí mç acho cu própria na içm pese ade
nâo pwcuro ^quer um refugia Estar constam
iemente fechado dentro dc um quarto, pirre
CÍSl-me insuportável. Uma doença que mu lio
me aborreceu, nitidou-mc ç me enfraqueceu a
punro de me obrigar u çu urdiu- o leito durante
etnco st manas. Vcriilquei então que, quando
estava com saúde, os doentes me pareciam
muito mais dignos de pena do que cu em idõn-
Liou circunstância e que minha apreensão
dobrava quase ei desgraça real. Espero qut
Ocorra O mesmo quinto u morte d que da nao
vutha cm verdade todo o esforço que faço paiq
md preparar a rccebe-ta dígnamenic, nem

todos os recursos que temo juntar a fim de
resistir a seu ataque, hm iodo caso lião cqn
vem negligenciar nenhum de seus aspectos.
Quando da terceira, ou secunda (não me

lembro efcatamenlej guerra de religião, estando
um d ta a passear a uma légua dc minha casa
situada no ccntfti do teatro- das guerras civis e
julgando-mc cm segurança, pensei não me ser
necessário mais do que um cavalo ágil mas
poucn resistente. Ao voltar, unta circimELáncia
mesperada fez que me vísku Forçado a exigir
deie mais do que podia dar. Procurando auxi
liar me, um dc meus homens, grande c forte ç

qdc cavalgava um ailciico roci-m duro de boca.
quis mostrar sua habilidade c chegar antes- dc
seus companheiros, de modo que se precipitou
a iodo galope tiíante dc rnrm c caiu com seu
peso co-Eossal sobre o lio-tncnzsnho c o cavali
nho que éramos n.ói, jogando nos ambos de
pernas para o ar. ÀssiíTt ficou õ üíIyrIo ator
doadu ecu sern sentidos, a doze paSüüs, de çt>s-
i:i^ para o chao H todo machucado u esfolado, ^
espadü ao longe, a cinta em pedaço*. Foi, mé
agora, o único dcsfaleeimcntò que iivç r Os que
ine acampunhüvnm. dcptns dc tudo fazei para
que voltasse a mim, acrcdilüram me morto.
Tomaiido nic então nos braços, transporta
rutn me com mtiiia dinculdmlç durante ccfcu
de meia légua francesa até a minha casu. No
camínlio, apòs duas horas durante as quai^ es
live como morto, comceci a f^/cr ;-dgurt£ movi
mentos c a respirar. Tamanha quantidade dc
sangue sc expandira cm meu C-stámago que a
im dc ahvii-lo teve u uaturcxu dc provocar
limu retiçau. Puserammc ctt) pê e eu cxpdl cm
grandes golfadas um balde cheio dc san-ue
piiiu. Varias vcircíí durnnTC o caminho o fato
ocuríuu. Gruçqji ;i isso comecei b recuperar mi
11

.

<í>fÇflSi ma.s aos po-uco*. c tmio tempo foí
preeis,u que principio o que cu saiiiy partici-
pava mais da morte qu< d„ v jdfl; -p(fí4Ut,

Ul!™» 2«p‘» dc sua volta, a alma atónita não
pode al trinar- se

"
5 *

r

£psíí rceordíição^ que sc gravou fundamente
em :11L

’

U dc um tiCLílcntc cm que a
nutrie me apareceu por assim dizer com o
aspecto que deve reaÈmcmç ler, eausíindn-mc u
impressão que devemos semtr.csiu. recordação
reconcilia me até ceno pomo com clEt r Quando
comecei a ver dç novo, minha vista estavn ião
turva, tão íracu. minta, que não discerni a
principio senão um pouço dc luz; ^cómo
nlguêni que. meio acordado meio dormindo,
ora abre os olhos cora OS Fccíia *. Quanto ar.

Jujtções do espírito, voltavam á vida, junta-

* * Tasso.

fi T
id.



mtnce com o corpo. Vi-mc ensanguentado,
com o gibao empapado de sangue perdido. O
mtu prime iro pensamento foi o de haver reec
bideji um tiro dç arcabuz na cabeça, pois
ouviam-sc tiros de guando cm guando nns
arredores. Pareci a-me que a vida estava sus-
pensa a meus lábios c eu fechava os olhos a
Irn dc ajudá-la n desprcnder-sc dc mim,
«xm praze Ji do-me nesse estado dc langur c tam-
bcin em mç sentir esvair. Em meu espírito
oem-na a sensação vaga da volta da faculdade
do peiJBar., mal definida ainda, muh suspeitada
Jo que pci etbada. stnsaçuo terna e doce como
MJ do o que experimentava. não somente isenta
du desprazer mas ajnda lembrando ;i quietude
que se apodara dc nos ao sermos dominados
pelo sono- Creio que é nesse estado que sc
devem sentir os que na agonia desfalecem dc
fraqueza. E julgo que deles nos apiedamos sem
rujao^poia imaginanKoscrroíiíameutc que sua
agitação provém de dores excessivas ou dc
pensamentos penoso*. Sempre foi dc opinião
contra namem c a uutros. inclusive La Boctíe*
que 05 vtrnuí íiísim perturbados e acabru-
nhados mis seus últimos, infantes, seja cm
uun sequência dc longa enferm idade, seja dc
ien mentos, dc apoplexia ou epilepsia.

"Muilus vcztís um infejiz Lornade de mai slc

buo cai rctwminiimcrite diante dc nós epano
<fUc 1 uhm nado; ;j bocu espuma, o pcitn geme
os membros (remem: for» dc si, rccesa-sí, tor-
tc .se ofegante, exaurese cm todn espécie dc
movimentos convulsivos"* n

. fui sempre dc
opmiao que os que vemos engrolar as palavras
suspirando lUntlamcncc, sem que nada indique
que nindís estão conscientes nem que esteiam
privados de qualquer movimento. já lúifiam
enfio a alma e o corpo adormecidos c como
que amortalhados: "vivem süm icr eonsciencia
dc que csuinvivo* - R pio creio que. dada a
raíjuc/.i ctos membros, o embotamento tTus

í
'

1 nosso L-hpirito L-mi^rv 3r
lorçti suficiente peira sem ir oquequír que üqh .

Portanto, esses mfiribimdo& não çstàcj sujeitos
ú pensamentos qye os atormentem e JhcsYcve
lí?m 11 l™ tc condição cm que sc adiam, Por
conseguinte não nog devem inspirar piedade.

.

Quanto a^mirn. nao sei dc nada ião snsajpor
c bcimvd dtjmo Ler uma alma aflita sem

poder exprussà lo; ratm üs que são enviado*™ ^Pliciu após se lhes cortar a [íngua (se hem
que nes

S

42 genero dc murte uni&i atimde silçn-
cioíia ê uma fisionomia severa e grave *ejarn o
que melhor convém), e do mesmo modo os que
C4cm níiíi m do* soldados transformados

em carrascos c que san torturados cruel mente
a fira dc pagarem um resgate impossível, e que
enquamo nao u fazem permanecem preso* cm
eond.çocs e locais ignóbeis, sem possibilidade
de tomarem conhecidos os seu* pensamentos.
Os poetas inventaram alguns deuses favoráveis
a liberação dos que arrastam ct&s&e modo uma
morte lenta: "executo as orden* que recebí’ .
dli 1tis ’

"
ê liberto o ten corpo cortando o fio de

cabelo Inuro consagrado ao deus dos infer-
nos ’ 3

. A* palavras, as fespostas breves e sem
nc*i.i que lhes arrancam cm lhes gritando ao.s
Ouvidos, os movimentos que fazem e parecem
te

f
al?Wla re^âo com o que s*1hca pergunta,

lião iao provas de que vivem. Acontece o que
se verifica quando adormecemos c que o sonoumda indeciso não *e as,senhoreou completa-
merue de nós: temos, como em sonho, alguma
ideia do que ocorre cm torno dc nós, acompa-
nhamos o que se diz, mas p percebemos ape-
nas vagamciue c de maneira imperfeita que
mal toca o espírito. Assim a* nossas respostas
pamcjpnm mais do acuso que da lógica,

Agora que nvc uma experiência, não duvido
da cttaudao de mmhas ide i às. Antes de mais
nada, embora desmaiado trabalhava com as
Einluis (pois estava desarmado) para abrir o
meu Etibfltf c no luiéíliuo nm linha a impressão
dc haver sido tendo. Mos temos muita*
movimentos inconsciente*; “os dedos azom
auntes contrwm-sc c se cerram sobfc a lâmina
que lhes escapa "*

1

, Quando calmos, estende
mos o* braços, em um impulsa natural de noa
so* membros que *c prestam mútuos serviço* c
se movimcnxújn çom amonoenia: "dizem que.
r

!
üs CojT1í>a^5, m carro* armados de foices

decepam com tamanha rapidez os mcnthroa
chis combatentes que os vermo* ainda palpi
hirtes nu diao, antes que a dor dc tão súbito
frdpç lhes utJnjaujsUma-^í,

bstftva com o estornado oprimido por esse
^anfíiic coalhado. Minhti* mãos o procuravam
espontaneamente como fazem, sem interven
çao de nossa vontade, qiimido sen limos cocei-

!,;i ÍU1,mftís = ía.Hci lambem sc vê enux
hüme,n L^=i niúsculoji se contraem e

mexem dtpojs du morte. E íütlos
Sítbcm quu cariasí panei d» nasw corpo se
Carn

;
^ retesam c se- relaxam sem qut: haja

quuiqücr inienç^o dc nossa parte. Qra, cises
tíülrimcnUHi que mal nos ruçam não nus per-
rencern; para que fossem nossos *eria necci
mu-lú que rtUi tomrjsscm por inteiro. Assim, a*
dores que enquanto dormimos tios tomam o péou a mão, não nos pertencem.

hH
Luerécta.

Sp
Ovídio,

Cü Vir^lio.
È|

Virgílio.

Lucrécio.
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Quando me acerquei de casa. onde jãcíicga

ra a noticia. de acidente c minha família me
acolhia com os gritos comuns a tais circuns-

Láncias, rtio somente respondi com algumas
palavras, rans otrsda. ao que soube depois, dei

ordens lítmbém para que arranjassem um ca

valo para minha mulher que cu via cm ditai L-

dades nt> caminho íngreme; ç penoso. D ir-se- a

que semelhante preocupação cru pruva da itr

eu recuperado a razão. :na* assim não era.

Eram rasgos de lucidez confuso*, provocados
peto que percebiam meus olhos e meus ouvidos
e que não provinham de deniro de mim. Eu
não sabia nem de onde vinha nem para onde
ia: não podia tampouco emender o que me
perguntavam, nem reto ir: o pouco que então

me era possivet iazeF ou dizer decorria de

meus sentidos agindo maquin.ilmcnic; o espí

rito nuo participava disse, Este sç encontrava

como cm um sonho* tigciraincmc unpulsio

nado peÉn dèbtÊ impressão éos sen Lidos. Con Lú-

cio a sensação que Linha era de calma c de

doçura; não pensava cm mtm nem em nin

giiicm. estava urn um Lísiado ü u languidez c de

fraque/ a extrema*, *crn sentir dor alguma. Vi a

minha casa mas não a reconheci. Quabdo me
deitaram, a repouso cansou-mu infinito l>em

esLitr. For el terrivelmífice sacudido è abalado
pelos pobres diabos que se haviam revezado

no Lran sporte de meu corpo durante a longa e

cxtírumnie carmnbad^ Deram -me inúmero*

remédios que eu recusei. certo dç que estava

mortal mente ferido na cabeça. Teria sido* sem
fflcfttirs. ümu morte mu tio agradável. impedin

do me o enfraquecimento da razão de perceber

o do corpo, Deixe l-me ir ao léu, tào suave

mente, de manei rã tio Lndolcmc c fácil que

nada sei de menos penoso

Qüiitdò principiei u viver de novo c ei reuu

perELF minhas forças: " quando meus sentidos

tíjiflm recobraram algum viflnr
"'íi

. o que ocor
reu duas ou três horas depois se mi -me tomado
de dores por todo o corpo, com os membros
moído* pela queda. Sorrí tonto durante ys mo-
tes que se seguiram, que peruei morrer nota
mente mas de morte extremamente dolorosa

então* e aLê hoje me re^ínio do choque causa-

do pelo acidente, É de *£ ubservor que u úllimn

coisa que pude recordar foi & maneira por quç
se verificou o caso. Tive que fazer com que me
repetissem várias vczcü para onde eu ia. de
onde vinha, a hora da, ocorrência

, ante$ de o
conceber nitidamente. Quanto á queda mesma,
escondiam me os pormenores de La, in vemando
outros, por comiseração para com 0 culpado.
Nio dia seguinte, em me voltando aus poucos a

bi Ovídio.

memória, quando me revi no estado cm que es

Lava ao ver o cavalo jogar-se contra mim (pois

eu o percebera no momento em que ia cair-me
cm cima c me considerava morto* mas o pen

sarnento fora tão rápido que não tivera modo?,

essa reminiscência foi como um clarão galva-

nizou Lc e pareceu me que voltava do outro

mundo.
Essa narrativa de acontecimento de tão

pequena importância se riu prova de vaidade,

não fosse a lição que dele tirei, pois para se

acomodai ao pCrlSHrnünLí,!! da morlc treir}

preciso ter-se aproximado dda, Ora, como diz

PEínio, cada qual c para si mesmo excelente

Objeto de estudo, desde quer tenha qualidades
suficientes para se observar. O que exponho
aqui não c doutrina, mas experiência: nao á

lição Ó:iúi3 por outrem c por mim a mim
mesmo; por con&epdnle não me devem censu
r^r íjç $ comunico, pois o que me c ú tia pode
ocasional mente ser útil aOS outros. Adem ai h

não prejudico ninguém c. se c tolice, somente
trn mim repercutirá; e cm morrendo eümigo
não Lerá OHi^üiciiciii}. Não çoflhtiCGIftGS

senão doi* ou três fiLõsoFus amigos que assim
tenham agido, c como os conhecemos apenas
de nome ignoramo* se o dícram tticsenn

rnodü 1 *. Desde então ninguém os imilou. Ú.

maií diUgil do que parece acompanhar o espi

rito na *ua marcha insegura, peneirar lhe as

profundem opacas, selecionar c fixsir tantos

inccdcatcs miúdos é np.iiaçôcs diversa*. í’’ urnrj

ocupaçiij inédita e excepcional, mas da^ mais
recoTísend ávciji,, que iiü;í íifusfa das oeupúçnjeA

habituais a que se entrega em gerai a geme.

Hk varitjs imos, somcmic a ment mesmo
lenho eomo objetivo de meus pcns*nientos T

som eme a mim t que observo c estudo: se alcn

to para outra coisa logo a upMco a mírin ou a

assimilo. E não creio seguir caminho errado
se. eomo faiem com as CflilfÉA eiengia.*.

inconicRtav cl mente menos úteis, comunico n

outrem minhas experiência, embora me consi-

dere pouco satisfeito com meus progressos,

Não há descrição mai& diJkii do que a de si

prciprio, nem maEs aproveitável, mas é neces
sãno cnfejiai arrunjar se para sl- apresentat

em público- Assim, enfeito me jurm dcsDonn
nuar, por isso que mu descrevo constante

meute.

Cosium a -íc coitdenar quem faEade si; o uso

o proíbe de modo absoluto po? causa da tun

dê nu ia psra nos vangloriarmos, que sempre
parece apontar -nus testemunhos que damos de

h 1 Mumaijnc aJ udc a A rq u i lòqu io e A Lceu em re os

eregos e b Lucilio e Kfarco Aurélio ftnUí os autores

Laiiniüi.
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nos cneamyi. É coma se. para nao assoar uma
artiuiça, Elie arrancássemos o nariz; “não raro
o medo de um mal conduz a ouíro maior

J ‘
É 5

.

Um 'ai remédio \-ji itíc n figura mais prcjudccinL
df> qtie -cficiii. Ainda q uC fusse verdadeiro, que
houvesse nceessariameme presunção sm entre-
ter o púbNeu acerca de si mesmo. não podería,
querendo mar ter mu ríd ã re^Fa que me impui,
pitisar um silencio o que pude revelar Cm mim

disposição doentia, desde que ciisto. F
unr erro que nau devo escondei-

. poi.s_ não
.sorriemc o comei O, como escolhi por profissão
comete -la, HntrcLanto. para dizer o que penso,
julgo erntdo esse costume* pois é como .se

condenassem o vinho porque há quem se
embriague. 5ó se abusa das coisas boas c nâo
In lar de st 4 umn regra que Condena apenas, u
abuso cm que podemos unir. Sào Loiivu.s que
níio embaraçaram nem os sim tu* nem üs fHó-
sofu*; n mim tiim pouco me apoquenta mi cm
boia esteja Lào Inngé de un$ como dc outros.
Sc não proclamam que falarão de si, rs rio úci
tiam Contudo dc o fa^cr quando *e aprescnla
irma oportunidade. De que faia Sócrairs- mais
abundante mente que dc si próprio? Para que
encaminha suas conversações com scu^ discí-

pulos, senão jiara as suas pessoas? F nunca
parn umn liçsin dos livrm mas parn os movi
menlos, da alma e do ser. Nus, católicos, m>s
tíanfcsüurrMjíi n Dcuu c w nes^o eonfetoof, e Ps
proLCSiautíis fazem no uns publico. Sim. dirão,
mafc confessamos unicamente m tintos pcca
dns. Ora. confessando-os, iudo di/emuv pm-.
n\c cm noítsa virtude podemos falhar e ici

motivoíi para arrependi mento,

Mçli ofício, minha arte. é vever; quem trte

censura falar disso segundo meti semiffitnlq. ;t

experiência que icnho c o emprego que dou,

proíba a um arquiteto reíterirsc ns sua.', pró-
prias ci mslrEiçõcs, Obriaumlo o a corricm á I.l,

lJc acordo eom u\ ds outrem 3^ c vaidade fui ar

das cmsits que nos valorizam, por que Cícero
srii i dogia a cloquèrtau dc Horrcnxh o csic :i

dc Cícero? \ alves desejem, para me julgar,

d^c eu apresente atos e não palavras. Mas sào
sobretudo os pensamentos que me imitam e,

em sufi forma mal definido, não pudem irtidu-

/.tr w por a|(3ü P qut privcuro reproduzir. Já mc
custa m u i ; ci traduzi bs pela voz, que e coisa
aórca ç sem consistência. (>> homens mais sã

bio* ç prudentes, c os ntats devotos, passaram
a vida cv iiando qualquer ato estienor. Tai.s
aios emanam mais da sori,ç que de mim, evs
flcneiitm li teii papel u rtstii o meu, u nãü :jcr ífi

nrmncira conjetural C inuena; sãi. auíasiíriM

n b

umti parte do indivíduo e não de sua total

i

dade. FlJ me mostro por inteiro, como uma
peça anatómica, cuja:s veias, músculos* Leti

diãç,^ divisamos cm seos lugares ao primeiro
golpe dc vista, ao passo que ^ [osííc indica ape-
na.s o que ocorre em certa ponío dc nosso .scr,

a palidez l' a pulsação o que kc verifica cm
outro ponto, ç tudo Lsisfl dc modo duvidoMJ,
Nuo são apenas nteus gestos que escrevo, sem
ca ruesmn. é a minha CSSêtíc ia.

Devemos ser prudentes quando n&$ observa-
mos c com a mesma cnnscicnciü nos apreciar
quanto ao bem c quanto ao mal, Se me aeredi
tas5e btmi e avisado, ainda que mais ou mtnos.
proeEamá-to-íü cm altos brados, Coiocarmo
nos abaÍKo de que rcaimertU: ^omíJíi, conside-
lo-u lorpeía c não modéstia; dirninair-sc ê
covardia e pusilcinim idade, segundo Aríslóíe-
lcs. Nãw há virtude que acompanhe falsidade
3 verdade jamais será objeto dc terror. Dtf.cr

mais da que wínos, num ^mpre ú prejuftçsUj: c
por vuze^, ingenuidade: comprazer- nos cm
idti apas.yar a medida c eair no indisercio amor
m nós mesmos, o que a meti ver constituí o fun-
dam çti to dcsÈ-e vtcíoh O único remédio cotmÍsic
érn fazer eMtíameiHÉ o contrário do que nos
ordenam os que nos proíbem falar de nós mesí-
miw c portíjjiui pensar cm nós mesmoti, O
orgulho está rm pensamento, bem pequena 4 a
pariiripaçift du. Imgujj.

Preocupara consigo parece aos outros
admirar-sc. Consideram que ubservar e sondar
n níma c amídn ofageradamente.
excesso só w vçrillca naqueles que se analisam

siupcrficiuJnicnie, nos quu se estudam após seiiN

nfifckios. nos que denominam delírio e oeiosi
díidc a expressão das sensações próprias, mis
que acham que trabalhar cm prol do dcsenvul

vi mento cultural c construir unsielús na lispa
nlia, lios i ] ué são esiranjíçiros e indÉíefcnieí a ^i

próprios, Quem ie embriaga com sua cienein
ao olhar para Hat xo, erga os iHÈhrv-í para dmn e

wmempk os üccü los pagados. Baixarão tom
vendn iníJhurcs tlc espírit^k ims pés d+?^ quaíw
não poderia elevar se, Se se sente envaidecido

com a própria, vaientia^ pense no quç realiza-

ram Cípiao, Fpaminondas e t un tos exércitos e
povos! E^e nenhuma cimtn&tlnciu particular

^ orgulhará quem [cuJia sempre na memória a
debilid-fjiJe, li jmpÊrfeiçjk) c a miséria inercjiies

ti natureza humana. Somenie Sócrates pop cm
piáiiea o preueito que recebera dc Apulo;
conJiccu-tc a ti mesmo. O que o levou nu dc$-
prczn pui íi próprio c também 3 ser jurado
pela posteridade digno do cpitcio dc sàbid.
Quem n^sím -se conhecer, ouse lômnr-^
conhecido dos outros.

Horacm.
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Capítulo VII

Das recompensas honorificas

Observam os historiadores do Imperador
Augusty qyç quando se tratava de servias
militares, unha clc egmo norma ser exagerada
mente pródigo ern pressentes diversos para com
quem os merecia, enquanto era muito ma Es

pajcEmon ioso fffl m ater La dc revJomjjunsfiy

puramente honoríficas. Ta! tez por lhe ter o míü

tio pródiga lizado todas as recompensas milita

tes antes mesmo que conhecei a guerra. É
uma bela invenção que perdura na mnior parle
dos países, ts&u de se terem criado, a fim dc
hiuifftf c recompensar a virtude, terias distin-

ções visando íi satisfação da vaidade c sem
valor em sê, tais corno coroas dc louros* dc car
valho, de murlJL vestimentas de formas pnrii

culnrcü. privilégios dc circular de cairo r*a.5

cidades ou à rtoile corn tocha** Ilibar rcscfvudii

nas cerimonias públicas, sinais específicos nos
brasões. c coisas semelhantes. variáveis segun-
do o pais.

Entra nós e enlre certos povos minhas çxis

tem ordens de cavalaria qtie ndo tem outro
objetivo.

Idéia úl il c boa,e$ía dc rceompcnsur o méri
to de redurido número dc hí+men* de valor

excepcional. eonteniúlcü c sati&fazé los com
preinkiv que não pesam no Icsmtio púbfiuo e

nada custam ao príncipe. 1
;

. prova a expe
riencta que as pessosty de qualidade sempre $c

mostraram rmií* desejosa* deusas recompEnsas
quê daM que lEíts dão proveitos pecuniários. O
que explica e rculçi o amor que lhes dedicam.
Se a um prémio que deve .ser puramciHC honn
nfico atribuem vaní«$ui$ particulares, ou
remuneração importante, essa mistura em ve^
dc aumentar o apreço em que o tem, q diminui
e o envilece, A Ordem de São Miguel, que foi

lãü ambicionada durante algum tempo entre

nos, tinha como maior vantagem u dc nào con-
ferir nenhuma. Por i^.so, outrora, não bnvia
cargo ou situaçao a que matâ aspirasse í±

nobreza; nada outorgava maior respeito e

consideração, aceitando a virtude dc prelo

reneia uma recompensa que constitui seu apa-
raãgio exchmvo p-Dr ser mais. gloriosa do que
Útil,

Quaisquer outras recompensas são com efei-

to menos honrosas, ramo mais quanto servem

Plltíi Lud(,j. Com dinheiro remuneram- sc o.s ser

viços dc um lacaio, 3 diligência de um eslafela,
0 talento de um dançarino ou dc um cavaleiro,
nu de um orador. Todos os serviços que nos
prestam, mewma os mais vii. rmjsmo os v|ckl5 s

»5SÍm se pagam; adulação. Lriiiçáo. Sujiúria-

Nao c pois dc espantar qitc a virlude não accilc

de bom grado essa espécie dç moeda corrente c

upte peia outra, a q»e não mancEia n çârátcr
nnbrc c £çnçro*u que lhe ê pcçuJiar, Augusto
li 11 lua razão no poupá-la, tanto mais quanto a

honra é um privilegio cuja CaraCtórktLca essen

dai está na raridade, a qual è também inerente
á virtude; "pnra quem nâo enxerga ú,s maus
não exíslEiti o-, ban&” B ", Não se djMÍJiguc um
homem que sc ocupa educação de ^eus
nihos; nàu é um titulo de recomendação, por
louvável que seja o alo, pois c coisa coni
queira- Distingue-se unia arvore grande cm
uma floresta tm que todas siu iguais? Não
creio que jctníii* um cidadão dc Esparta >c

baja vangloriado de yua valentia, virtude p-rali

cada por u?dos. Ncih dc ^uu obcüicncia ás kis
c dc seu desprezo pda^. riquezas. Nãó cabe
recompensa para a virtude, por grande que
.veja, quando cío participa dos escumes. \l não
creio mesmo que a consideraríamos grande se

fosse comum.
Assim, não lendo as recompensas honor!

ficar, slenifklniçíio real. bonita parque r-úo eonfe
ridío, a um pequeno número du pessoas, n meio
mais fácil de as destruir esta em as conceder
profujiamenic. Ainda que houvesse boje maior
número de pessoas mcrecedonis dessa ordem

e reconheço que isso pussa ijforr^r poi-

qu.intü nenhuma virladc içaide a expandir se
mais do q ac a coragem m ditar — tião é razão
suricienie parq que, em a multiplicando^ a
desacreditem, Além da valem La que aqui quali-
fico ücjítiü virtude, empregando er-te vueabulo
cm sua acepção çorrciile, existe a. virlude

propreamente dita. que çonsiitui perfeição eé
a única que reconhecem os fílowfov De natu-

reza mais elevsdn do que a vaÈentlii, corurá-
rio desca ê$Etnde se u tudo. E eonsiste nessa
força de carãier e nessa firmeza de ânimo que

fii Marcial.
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L-urnam a nlma indlfcrcHÉí a todas fts OCOTíèú
rias felízesoii infelii-ea; iguáL uniforme, cons-

tante cr da, c de! a só minimamente pameipa a
valentia.

Nossos costumei. nossas tradições, os
exemplos. fazem que n vakntia nos seja Fimi
liar c acei.$ívfll e a tomam bastante Cürrcum
como se pode ver cm nossas guerras civis. Sc
alguém pudesst, nesta hora, conseguir a paz e
dirigir o.«t esforços dc tuefos para um mesmo
objetivo, veríamos ncFloresccr com da nosso
raryrrie militar- É certo que cm outras épocas a
atribuição dessa ordem não visava apenas a
virtude da valentia: exigia se m^is c cia nunca
foi co ti ferida a um soldado unicamente por
esse motivo. Outorgavam- na chçfcs que ae
tivessem particularmcnte distijiguiiio. Saber
obedecer nüo justificava então ião honrosa
disiínçâo. Firam necessários também conhcci-

mentos militares evidentes, abarcando a maior
parle e u mui* importante das disciplinas da
carreira militar:

* L

pois os talento;, do üoldado c

do gencraE não são os mesmos "* Ademais
cra 'imprcscirulivel ier dc uma condição social

digna de râo altn recompensn. Comie querqui:
seja. amcía que maior número do indivíduos a

meregrawm não se devia ler sido tão liberal.

Melhor fnra não a conferir a iodos os que n

mereciam que a desacreditar deímiLivarnenic,
como aconteceu cm. virtude do abuiio com que
u distribuíriim. Nenhum homem de bem liádc
querer ementar o que tem ern comum com ian

tos Liuirúa. E cm nosso?: dias op que menos
mereceram essa ordem honoftfícA sio os que
mais afetam deadenhâ lu. a fim dc se colocar ã
altura doa que juMamciiLe a receberam e uos
quais ;l ItburulUJadc dos que a conlfcrein

prqudica,
Depois dc ser suprimido rasa recompensa,

criar outra na esperança de' vê Ut de imediato
iíprcciíKJn. t empresa amvuudu iCfiifis tempo k

perturbados em qu^ vivemos» e ê de imaginar
que a nova ordem esbarre desde o inicio nas

< 7
Tlto Uvío*

dificuldades que acarretaram a dcsmoralii-

z.açãü d :í prcmcira. Para que se imponha^
devem as condições em que será atribuída &er

muito severas c rlgorosamente observadas.
(>ra_ neste momeotu confuso não parece posai

vcJ um freio b£m ajustado. Sem conijir que
antes de l\\t cunuedur algum crédito serà preci-

so esquecer a precedente ç o desprezo em que
caiu.

Podería acresceu Lar aqui algumas conside
rações accrca da valentia c da diferença cnLre

essa virtude c as demais, Mas é assumo de que
Plutareo iraíLnj mais dc uma ve/, e não me
caberia senão repeti -Jo. É dc sc notar eiUre
tanto que entre nós dã &e ã valentia o primeiro
lugar com c o testemunha seu nome. o qual
vem de Valoric quando dizemos de um homem
“que tem muito valor** ou que é um homem dc
bem. isso significa na linguagem da Corte c d?
nobreza que è um liomem va Sente. Assim o
entendiam igualmente os rü manos. Entre eles a
pnlayra virtude na sua acepção mais ampla
queria dizer força. Fm França fiomente a Scrvi-

ço militar concede título de nobreza, Ê condi
çãn essenciut c exclusiva- é provável que essa
virtude que primeiro assinalou a superioridade

de um homem sobre o outro fosse a princípio a

que mak impressionou. Através dda os mais
forte 1

: e corajosos dominaram oh mais fracos e
assim granjearam reputação e Atuação espe
etal, o que lih-c valeu o lugar tão elevado c hon
rosy que ocupa tm nossa Ein^ua. Pode ter

acontecido também que nossos ;tn repassado*,
dc tçrnperiimcnto hdico*o, icnhatn dudo prec
mifiéncb a essa virtude que lhes era familiar
design ando-a por isso por um vocábulo k alm
o da estima que por çla nutriam. E urn sicnti-

mento unislogo uo que, na nossa paixão pcEa
CMNI idade da mulher, faz que ao dí^úrmpí uma
mulher bíia. uma mulher de bem. honrada ou
virtuosm queiramos apema^ referir nos a uma
mulljcr ca^ta, como sç a fim de obrigada a ser

custa pouca m ncrtliumii importância désse-
mos às outras qualidades e lhe perdoássemos
quaisquer faltas Contanto qqç continue puta,

Capitulo VIII

Da afeição dos pais pelos filhos

Sen,horu T -i (iriginaELdadc t & novidade qLtv

em geral valürizam as coisas não me salvarem,
nunca «sairei com honra defira rola emprega.

Mas. <>a v lüu funtóiití^ c *c apresenta sub
uma turma ião diferente da uumum, que talvez

por isso mesmo seja aceita. Uma melancólica
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dtspojSfÇ^i de E^períto. inimiga dc meu tempe-
ramenio natural, mas provocada pelai Lriscc

tas da sülidãd cm que vivo sumido há alguns
anos» engendrou cm mim a idéia de escrever.

Achando me ímcãramcnte desprovido de qual-
quer assuntn específico* tomei a mim mesmo
corrko objeto dc análise ç d iscussâo, Concebido
nessa ordem dc ideiara eKiravapame e fora dc
todas as redras convencionais, men livro tor
nou-sc o único do mundo no gênero À parte
Csse aspecto estranho h nào merccc çjç nrfuir a
iuertçào, pois a tào magro c insosso lema nào
dana relevo o melhor artesão da terra, h,

üííibura, cm sendo minha intenção pintar-me
com a poiiaVel exatidão. omiti rb um falo

Importante sc cu! a ssç a homenagem que sem
pre preste t a vossos méritos.. Essa homenagem
tu a quis confirmar de maneira especLtl na
dedicatória deste capitulo, tanto mais quanto,
eníre as vossas excelsas qualidades, ocupa o
primeiro lup.ar a nfçjçjio que dedicais a vosson
filhos. Quem souber da idade cm que o Sr,

d^Estísaac vos deixou viúta, dos griuidcs c

honrosos partidos que sc vos ofereceram,
como grande dama de Françn que sois^ dn
Conítaneia â da resotuçio Ctí-ffi que dmiUUC
muiu.í^ anos c em meto a dificuldades inúmeras
adín irtistNisLes ns bens e negócios dc vossos fi

llrt>k percorrendo sem cessar n país, hena e

negócios que ainda agora vo* absorvem, dos
felizes resultados que alcançastes graças ã
vossu prudência c que alguns atribuirão n

vossa sorte, íjuem couber disso tudo dirã comi
JEO por certo que não ba entre nós nestes icm
ptJS rtiEiis admirável exemplo dc afeição maler
na, Louvado seja Deus que eon^miu fouwi

*«*a afeiçao tão bem empregada. A* bdlhames
esperanças que dà de si vosso filho são a

güíjlin da de <[Uf rm idade eertn leruin dt?!e a gr.i

lidíio e u obediência dt um cxedcuie menino.
1
1oí um rião pode riinda compreender os escln
rccidus c íneessomes cuidados que lhe príiütgu
lúEiih, Espero que eftfcas linhas se por acaso lhe
caírem sub os ulbos, quando minha hoeti

houver terrado c minha palavra calado, sejam
o testemunho desta verdade. :t qual lhe será

melhor comprovada pelos pfechsos resultados

que. se aprouver a DÍlim, terá então alcançado.
Náu ba fidalgo em Priuiçu l| llç m;ú&deva á uiy

rnãc c de não poderá mais tarde dar melhor
prova de seu bom coração e Uc sua virtude

sen lo reconhecendo ü que fizestes.

Se alguma lei natural existe, isto ú, algum
m_\Liiuu que se manifeste semprç em todos, bi

chos t gente (embora haja quem diga o contrá-
rio}, á, :i meu ver, a da afeição que quem
engendra dedtca ao engendrado, sentimento
esse que vem logo apus o cuidado que cada

qual tem com sua conservação c com evitar o
que lhe pode ser nocivo. A própria natureza o
p&rCCC ter desejado. n fim de que as d:fer_rnrt:s

peç^s da máquina ,>or ela criada se deyun
Volvam -e progridam. Deu itãò klt de 5C CSlra
nhar que a afeição da criança pdus pais se re-

vele metior. A isso sc acrcscenià a aílrmaçàu
de Aristóteles de que quem ly* bem a outrem
ama o mais dü que é por efe amado; que aque
1e n quem devem nm? nn?ÍÊ a seu devedo r Jti

que este ao seu protetor. Todo operário aprecia
mai^ a obra que criou do que por ela se riu

apreciado se ela fosse capâz de [çr sentimento.

O que temos dc mab caro ca vida; u-íLu con
siste cm movimento t! ação. Daí urna certa
compensação geral. Quem dã, cumpre um ato
belo e honesto; quum rccelw apenas faz obra
útil i ü próprio^ Ofu, o mil agrada menos do
que o Honesto, O huriesfó c cativei e perma
nciiití e proporciona u seu auiíii uma rcccim-
pcii^u que sc perpetua, enquanto o úiil ^ perde
e a rcJCordaçHO que ftea é mertús agradável c
doce. Ax coistui boas nos sao tanto mais earu>
quarto maiü- no.s custam. F dur á mais prcciolVO
do que rcécber.

Posto que aprouve a IXmjs dotar nos dc af
guma cnpac Idade út raciocínkv a ílm de que
o ão nos asEcmtthás&cmos aos anitnitis, sqteiio^
ío. lees comuns, e rkos ím perrn ilido Hplicá-las

judicíosamcflcc de acordo com o nosso nrhi-

trh'1, devemos atentar para os desígt los da
runureza. sem carnudo tuís tscravi/.tinno5 íi

ela. pyís someme a roaõo deve ruguluf as nos-

SÍS ifKltÈlâçncs.

Quancii u rtnm
r ràn srn to nenhuma stmpatsa

por èSsas inclinações que ^urdent cm nás
iudepcndCJiíunenie da nosü a razão. Por exem-
plo. a rfispeito dn que estou com cm t ando, não
posso conceber que xe beijem as crianças
recém njtfcídjiá íiindn forma dpfinlíJri. -:crm

sçíuimcnto neiTí expressão que as tomem dig
nus de amor. Por is;iü me sino fai com desa
irado que as livc educadas ao meu lado. Unia
;Lt'eiçr'ii i sincera c justükãvei deveria nascer tio

conhecimento que nos dão de sí u com esse
conhecimento crescer, u fim dc que cntào. se o
merecerem, í desenvolvendo -su dc par com o
botn senso essa disposição para as amar, cht
jüiwmos a umu afeição rçalmemc paicmal Sc
n;bfi forem dipnos desta, nck u perewberfTnofi
dandt> sempre ouvido u razão, apcgfti

sugestâes em contrário d» natureza. Amiúde é
o Inverti que ocorre. Em geral seruimo-nos
mais comovidos com os trejeiios, os folguedos
C us h<.íba^cna das Crianças do que rnaii Lardç
com seus aios consclentea, e c como se delas
gostássemos ã maneira dc sim tos e não dc
húmens. Má quem as encha cmão dc brinque-
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düS- e S£ neguem, quando já grandes, a efetuar

a menor despesa cm seu benefício. Dtr se ia

mesmo que d ciúme de as ver em boas condi-

ções na sociedade- na hora em que já nos tabc
abandnrtá-l}í, torna- aos mais parcimoniosos e

av aremos l como &e ternêssemo* cá las aos nos-

sos ualuajihareH a nos empurrarem para fora.

Isso em verdade não nos deveria comover
tanto, ou então não deveriamos pensar em ter

filhos, pois está na ordem das coisas não pode
rem des existir, nem viver. senão a expendas de
nossa própria existência.

Acho cruel e injusto não repartirmos com
nossos Filhos o gozo de nossos bens, não úe
associarmos aos negocio* dornc^Liêos. se

tornando capazes nem nada sacrificarmos das
nossas comodidades para prover as :-trles

quando para l.a.mü c que os pomos no mundo.
Não c juülo ver um ancião alquebrado, vemi

morto, gozar soziníiu cm um cun[o dü lar os
ben.s que dariam para o bem-estar dc vários

Filhos, deixando-os perder sc cm scüs melhores
anos dc vida nem que tenham a oportunidade
dc entrar para o SCrviço público e de aprender
a conhecer os homens. Forçando-Os ao deses-

pero, levam nos a (ornar qualquer caminho,
por pio

r
que ?rcja. a fim dc SC üusten tarem: e

conheci, muitos, de boa família, que se habituu

ram ao roubo, a ponto de não mais o abando-
narem, mesmo sendo se vera mente punidos
Conheço um, de cxcdunti; aparem; ia, a quem.
n pedido dü irmão, mui honesto e valente lidai

interroguei a respeito. Confessou me jrsn

camente que fora levado a isso pula avareza de
seu pai e já estava tão habituado a essa vida

que não a podia mai.* deixar. Áçabnva de ser

surpreendido roubando ns joias de iinnn senho
ra a çujn despeita*' assistir,1

! com mitras pe i
r

soas. Isso me traz a meme o que me contaram
Uc í nitro fido Igo, Lão Condicionado a essi; belo

oficio que exercera na mocidade que, entrandn
na posse de seu* hens c decidido p renunciar á

paixão do roubo, nio o conseguia enrmanío c

se porventura passava por algum armazém ern

que via algo desejável o roubava, mandando
pagâlo depois. h vi outros muitos que pnr

impulso e hábito rouhavam objetos das prs-

sods de sua sociedade com a intenção de os
devolver mais tarde, Smi gaseão e no çntanlQç
es.se utn du.s vícios que mimou compreendo, c o
detesto mais ainda por temperamento do que
por razão: mesmo cm pensamento nüu mjli ten

tacio a tirar o que quer que seja dc alguém.
Minha ler/a*5 " é a respeito um pouco mais
desacreditada du quu as outras terras de Fran-

au À Gasconha- Os êüsx-oüim li&tmm fuaiiiL dis

láüdjci.

ça, bem o set, e eonludu Lemos viato uliima

mente nas mãos da justiça gente dc condtçãn
elevada de outras províncias, acuada dc rou-

bos cometidos em circunstancias abomináveis.
Creio que essa depravação pode ser imputada,

ate certo pomo. ao víciu que assinalei como
peculiar aos pais-

Podcrao responder-me. como o Fe-/ certa ve?
um nenhor dc butn setiso c mui correto, que mc
disse que, “se cconumi/:ivu, fazia-o apenas a
fim dc poder continuar a ser honrado e procu-
rado pelos seus. pois icndo- lhe a idade sono
£ado qualquer outro meio de ação era esse o
único qu-e lhe restava para conservar sua auto-
ridade junto á família c para nào ser despre-

zado por todos". Isso talvez &c justifique. ma&
rtâõ l eümente a velhice quç predispõe j av a re-

ta; é, principatmente, como observa Arisióie
les, a imbecilidade, Eis uma explicação, porém
o mal é que convêm cxcirpnr. Infeliz serão pai
se a afeição íse éque assim Kc pode chamar) de
seus filhos s-c subordina ã necessidade que têm
dele. Ê pela virtude e n capacidade que impo-
mos o nespcíto, peia bondade ç a cordura do;,

costumes que somos amado*. As próprias cin-

zftS de uma mate ri a preciosa (cm valor c está
cm nossas tradições rcspcilíLr c honrar os ossos
c os reato s dnn pessoas que so tom (iram íIuk-

ires. Por iTiniA caduco c decrépito que se mos
ire na vdliicç, um personagem cuja vidn 1'oi

respeitável mâo ,serã menos vençrávcl. sobre
ludt) parn seus filhos euj,i almq iirá sido for

muda no semimento tio dever, SZib n égide da
razão e não tia neetásidade ou do constr&nfti-
niínto c du autor tdqder "cn^ana-sc .i meu ver
quem imagina ier sua autoridade mais solida

meme uiacgurndn pela forca do qm* pcfii

afeíçíio"^.

S(>u inteiram utttí contrario a qualquer vío

léncin na educação de uma alma jovem que sc

deseje in^Lí-uir no culto dü honra e da liberda-

de. O rigor e a opFcssj&o têm algu de servil c

adio qite o que não se pode obter pela ruão, a

prudência, ou a habilidade, mo se oblêm ja-

mais pela Ebrça. Fui educado aKsim.dfrem-inc,
desde & minha primeira inJanciti, Sá duas vgzcs
mu bateram C nind u Jtssim com muito Cuidado.
Teria agido da mcsrrsa forma com meus filhos,

mas todos morreram cedo demais. Leortor, a

única filha que não uvc a infelicidade de per

der cm EcnidJiüfiLca circun?.tãnciai, chegou k
idadií dc seis arns. — ç mais — sem que se

empregasse para puni-la dc xeus pequenos
erros lofamis [dc que a mãe, na sua indulgên-
cia, era aíè ucrto pomo culpada), scnào pal a-

vra^, c bem anódinas. Sc as csperafiça-^ que pus

Tcrênclo,
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Plí:]a viessem a ser de !»men tidas, a ciutras razões
o poderíamos atribuir >cm meri-minar o meu
sis Lema dc eduqaçíb que, esttiu ccrio disso, c
justo o a aturai. Com um menino leria obser-
vado ainda mais fiel mente tais priüdpios, pois
os rapazes se destinam menos a obedecer aos
LHjLru-s e S-ào mai:; livres.; goãlaria de depcp
vol^or cm seu coração a ingenuidade c a fran-
que^a. O único resultado que pude constatar
rto emprego da vara Ou do chicote Ibi tornar ds
atmas itijiés covardes c mais obstinadas no
mal.

Qui: rumos ser amados de nossos filhos? Evi
lar que síjatri icn tados a desejar a nossa morte,
embora cm nenhuma circunstância um ia] de-
sejo se desculpe ou jU-stifique, pois "nenhum
crime (em justificativa 70”? Demo lh« uma
vida iao razoável quanto pos,saVel. Para lanEu
nito deveríamos casaj

1

multo jovens* a Imi ele

que nossa idade pio sc cõnüujtda quase com a
deles, do que podem decorrer graves inconve
nicjUes.. Digo íssd Ecndo print: ipalmciuc em-
vista a nobreza que vive na ociosidade e lão-
50 mente dc suas rendas, pois nas outras classes
da sociedade forçados a trabalhar para
viver c o número dc Hll i constitui uma íonlc
de rendimento, porque são verdadeiros ittstrü 1

mentos dc enriquecimento.

Casei com triniu e trés anos. mus acho que
deveriamos filie lo aos írirua c cinco, como su-
gere Aristóteles, Platão não quer tampouco
que CliSCiTios antes dos pínia. ruas caçoa com
ra/áo dos que contratam mi petas após os um-
íjLLcnia e cinco, declarando que sua proguní
lurti é indigna dc viver. Tales» fijsuu melhor
aiiHlii ÔS limites dn idade. Na moeidade, à XUn
mãe» que ixrciava para que tasa&sc, respondeu
que "ainda nm era uempcT Mais urde. já
rmdurO. objetou "que não era mais tempo*

1

.

C&da coisa tciti suu hora,; o quç não chega t\&
momento tcfly di;ve a*r afaMadu. Ú* aniigo*
gauleses consideravam muito repmntfvd ri

vusse o homem relações com a mulher mica
düs vime anos c remendavam expressa mente
:lph que queriam seguir a carreira das armas
que se conservassem virgens durante longos
unu^ poia a energia diminOi e se altera m mn-
Uto du mulher: "ele e agora o marido de uma
jovem, e c pai, c.vífi dupla felicidade diminui’
lhe a coragem

" 1 \
Mutcy Hassem. rei da T unísia. a quem üar

los Quinto devolveu o rrono. censurava a
memória de Macimh seu pai, puto abuso que fi-

zera das mulheres c o considerava pesudàn <±

efeminado, capa?, tao -somente de fazer filhos.

Títo Lívio.

Tassn.

A história grega rei ata que Jceus dc Tarento,
Criswn, Ásülo, Diupompo e outros, a Hm dc
sç maníErem em boa Forma para os jogos olím-
picos, se privavam de quaisquer relações com
as mulheres durante todo o tempo do ureia a-
muniD. Em cernia regiòcs das índias espanho-
Líls não autorizavam o casamento dos homens
antes dos quarenta anos, embora as mulheres
pudessem cisar aos dez. EJm fidalgo dc trinta e
cinco anos não pude oferecer um lugar na.
sociedade a seu lilho dc vinte; o pai c que csíã
na idade dc guerrear c íreqti untar a Corte; pre
cisa dc todos üs seus recursos e se algo deve
ceder nao o firá em detrimento de ^eus inlcrcH
ses. t com ra^ão dirá \\iav que costumam dize:
os pais: rtãn quero despir-mc antes de ir

dormir.

Mus um pai acabrunhado pelos anos c as
enfermidades, obrigado a ^iver afastado dc
ludo cm virtude dc sua htiude e da carcncta dc
forças u-sLú. trrudo, c prejudica aos seus» se con
serva sem a u?ar uma fortuna admn de suíis

nccíss idades, hm sendo hem -avisado e Eendo
sem se despojar da próprin camitu na

hora dc dormir, c conservando ainda um bom
roupão bem quente, será tevado a dar o reslo,

que só .serve para umn reprcscniação fora dc
suas possibilidades, àqueles que, por direito

natural, o deverão herdar. É razoável que ihés

entregue tais l>cns, pois que deles não pode
gozar. Agir de outro modú é sem diivfcla agir

mal € obedeccT a um sentimento mesquinho. O
mnis belo gesto dc tT a r

I

oh Quinto foi Lor sabs
do, a exemplo dc átguns antigos de seu quilate,

recoohecer que a própria razão nos manda
despojar nos du^. vestimentas que pesam denui
5 lado sobre nossos ombros c dciiar nos quan
do as pernas fraquejam Abdicou n glória i- n
poder, entregando -os ao filho no momento cm
que viu sc enfraquecerem a tenacidade e a
Éor^a iiccessqrf»'. para dirijiM os rte^ocios pú
blicos com a grandeza que alcançara; "Já ã

tefnpü dc abandonares teu cavalo velho, sen fio

queres vc-lo ofegante, tropeçando ^ fim da
Corrida, c ridicularizado

" 7 5
.

Hsse erro dc nào iabtr reconhecer etn tempo
oportuno o enfraquecimenio c a profunda alte

ração que a idade acarreia fis nossas faeulda-
dw físicas e morais, e Uiivez mais ao espírito
do que lh? corpo, deu por terra com a reputa-
ção de quase todos os grandes homens do
munda. Conheci pessoal mente personattens de
lIuvíilIu condição social que souberam con
quisiar rcpuLaçfio ç autoridade em seu bom
Eúxnpa e que rsu decadência as perderam; para
o brilho âc sua fama houvera querido vê los

I foràLÍg,
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rei irados em suas casas* iranquílameme- íívro

dos encargo?, públicos por demais pecados :

deveres militares qLie j| não podiam cumprir.
Tive çucrora grsnde intimidade com um fidal-

viúvo e muito idoso, mas bastante cotiscj
vado. Tinha várias filhas cm idade de casar e
UíTT filhn no poaitd úc, ingressar na sociedade,
lâstj redundava, para eSç etlJ uma ÍOFITC de dus
pesas. uss-az pesadâs e o obrigava receber
ntiiiLu gente, o que não lhe agrafava nada. nio
5Ò porque contrariava a sua ind inação para a
poupança, rnas ainda — e um oaiticusar
pturque cm ruiSu da sua idade levava uma vida
diJWiu: da nossa. Disse-lhe ürn dia, o quem
ousado de minha parte mas muito dos meus
hábitos* que sc por cuusíi dc seus filhos não
podia evitai Os aborrecimentos que [foc cauiâ
vamos fora mais inteligente que entregasse a
CiL\it d seu filho c sc retirasse cm uma dc suns
propriedades onde ninguém Lhe perturbaria o
repouso. Assim fie* mais iíirdc c nào ms
arrependeu.

Isso não quer difcer que devamos tudo aban
donar a no£30$ íilbüs sem possibilidade de vq]
f ar atrás, h.ij Ibts deixaria o gísato da ca^a e dos
bens, runs fi&m íi únrirfição de revogar c&Ka
disposição caso ine dessem motivo paru istmo.
Dar Ihe^ia n usufruto porque mc s^riii «>mo
do e quamo ã direção gerai dc meus, negócio*
conservaria o qtte mc apetecesse. Sempre pen-
sei que deve yjj grande sniíufaçíio para um pai.

cm sua velhice, ter inroirido o,s filho * na gcsliín
de seu* ncgtkfa& e poder assim* ainda em vidn,
tul>'.ar suu maneira dc agir* Ajudando o* com
o;s consolhoí dc *mi usípuriêriLití, km regando
de próprio ruis mlnsdcscus succssorR* cojp n*

tradições (ki pa*sado, a honra c a direção de
suri cm a. verifica assim que csp«rtiáçàs pode
alimentar acerca dr wu destino. Não evitaria

wa íampanhia c guauriti com eles. na medida
do pnssivci, das jilegnas c HsMfvidade*. Sem
viver com elo?,* o que nàu poder in fam sem os
perturbar com o gênin melimeAllcLi dceorrcíih
dc minha idade, c com o* incómodos dc mi
nhiis enfermidade^ bem eonu> ,vcm mudar o
géncrLi dc vida c regime a que Ataria adsinio.
goslariíi de viver perto detts* cro algum ftM&niu
drt residência que não seria o mas-; em eviden
ein c sim p mai.* cómodo. Nàu furta como u
decano dc Sami Kilajrc de Po nitra que vi há
tempos confinado cm umji luE solidão pdn
melancolia dc que fora contaminado quç.
quandú entrei em seu apimento, havin víuíc e
duijs «no £ que não saia delç, e no cnuiOLq tinha
os movimentos livres e íáceis c sofrieme sofria
lI" um deUuiío que lhe pastara ao estornado.
fisUvn semiJre síi, fechado no quarto, Lima va
por Liemana pcrmiLra (j llc cmrataem paris visi-

ta lo: um criado tr^is-lltc a. refeição unta v-çz

PíiT dia. mas devLa entrar e síur apenas. O resto
do Lempc pasütavâ no quarto e Jpí pois cr a
versado no estudt.^ das leira*. E^isposio a jlssífti

continuar até a morte, faJeceu pouco depídir.

Com boa.v man eiras procuraria desenvolver
cm -íieus ti lhos uma afeição- iinccrD e intprcg
nad^i dc benevolência para comigo, o que não c
dilíod conseguir com gente de bons sentimen
tos. Mas sc foliem animais furiosos como
flüsso século prodtj; aos mtlíiare^. trataria du
odiá-los e fugir ddes.

Sou inimigtf desse coilumc que proibe ãs
çrinriçiii chamarem a seus pai.*,, ^pai ç mãe”, c
íiripõc como mais respeitosa uma dcnomm:i-
çao que n;io acentua o parentesco, como se
natureza não çoadjuvaii&e nossa autondadi;.
Damos o nome de puí a Deus Todo- Podei uso
c não queremos que nossos fiEhos n empre-
guem conosco. Eh um ltío que corrigi cm
casa.

Ê igu sim ente estultice c injustiça ião (ratar
os nossos filhei, quando cm rd ade coíivenkme.
coin certa famihandílde, c desejar nantrr cm
rcEação $ cks uma altiva .-iiirrterri ? desde
nhosa, n.1

? c^pcrancn íte upsím os educar no ces
pcilo e na obediencía. í um,i farsa inútrl que
nimu os pais aborrecidos c h q que c pior, ridí-

culos. Tem o* filhos por ú a mocidade ç ^

lorça, por conseguinte a aprovaçiU> da rnsciedn
i\\i. As aiiiudcs filliva;? e tirânicas de um vcl]iu

P **m níir. vciah Éá/.cm sou M
. -;iu

espanialhoíi paru ntugenL|ir os pá^itro* do i.u

dtin Míu ainjj* que me fo^sç pus^ivej tprjtar
blu icmido preteriria wr amado, ffá umu>s
tlerciiojs 11 a velhice* tuia impotência, cia pre*.

ra ‘vc tão bern ao dc&prem, que o que de melhor
pode jumar a seu ativo é a uteição, o amor úm
sttiü- mando c o terror já não siw> armn* em
suas mãos,

ConlitUÈ nlgucm qui’ foi mnico aUtorUíirj^ na
mocidade. Atingiu o a idade, mas dc ainda v:

conserva em Luxos condições; bale* morde,
invetiva, mosira^so o jjenhor tnah ditlcd de
França; etígtua,^ em cuidado* e vigilãncía-
ludo isso neto passa de comtdíu. Fm tomo
dele há iurrn verdtótíra conjurn dc que pari:
cipn sua propriu familiu. A inatur pane do que
cjimc em su\i adega, nn seu cçicíro, na su;j

bulsa è para os oorrnr., embora ímupo .- —
ehavÈí; consigo e delas cuide majs que dot. pró
prim oíhos. Lriquamo *e eoruçnta com viver
cte poupanças c çom urna mesa mesquinha, um
todos os recantos dc seu lur impero o dçsregrn-
mentí?; diverlem-se. e^bonjíim, míucjam íIils

quimeraí que criam -suo cólera vã c sim prev-
dê.ncjo. Todos estão dc sentinela; se pur aeasu
aígurn inhLgriJicnnic servidor revela dedi
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ca.dí> a cic. excitam contra o importuno ss
desconfianças do patrão* o que c coisa l'ádl,

Porquanto tendência natural dos velhos. Mui
ias vc2.cn jactou- sc etc junto a mim íL.j firmeza
™rn que segura as rédeas da casa, da
obediência absoluta c de

-

? raspei to que lhe riçvo
inm Em verdade enxerga m u tio mal SCus
negócios! “56 ele ignora o que ocorre cm sua
mau." n , Não conheço ninguém com maiores
recursos naturai-s c de experiência para dirigir
uma casa é nenhum oídrí) mais enganado; foi

o qae me fu.?: escolhe- lo corno uxe-mplo típico

de casos semelhantes que conheço, Será me-
lhor assim o u nau? Ei is uma questão escolás-
tica que daria margem a muito devaneio.
Apanententensu cedem sempre, mas irai a-se d L

concessão de nenhum alcance; não lhe resis

tem. escuinm-uo, icmcm no* respeitam -no
quario quer. Despede um criado? Este arranja
seus trapos c se vai. mas t:io -somente para tara
de sua presença, A velhice é iào vag urus ji_. seus
sentidos perturbam- se ião facilmente que dilu

criado couLinuiirá a seu serviço durank utn
uno ainda sím que ílc o perceba Ao nm de um
htpso de tempo süfíCienie, começam u chegar
cartas de tange implorando mercê e prenhes de
promessas, c ei Io mivamcnie nau boas graças
do amo, Fedia algum negue iu ou escreve nlgit-

mu carta de s agradável. suprimem nus. c jxsstc
riprmcniÈ se enwmlra uma desculpa parq a
não execução de suas ordens. Nenhuma cari n

de tara lhe ê entregue de imediato; vé apenas
as que não são dç rceciir que tome conheci
iiiurHo. $e por acaso ikhj a mão cm ulguma que
se lenha interesse cm esconder, como lem por
habite pusíiá la n outrem para que a leia.

Icem Jku o que bem entendem. Assim é que não
laio quem u Lnnillit pareçc pedir-lhe perdão,
l-ii] suma. iodas as. coisas se oferecem b seti*

\dhrn M)b um aspecio satisfatório, regrado de
uniemão. n fim d*: que,- não >> dsuiperte mju «ó
lera nem seu mau humor Com variantes
conheci muitas casa* em que os negócios
domésticos se regulavam de mâneira ipat
mente fancítsista.

Ay mulhere» tem sempre uma tendência
natural para contrariar os maridos; niô per
dem urna nu ocasião de 1'tucr u eoTiirúrio do
que eles querem ç a mui* tota draculp* basta
paru justifica-las plüna mente aos próprios
olhos, Conheci uma que roubava quanl-ias

importantes paia, como dizia a seu confessor,
dar esmolas maiores, Ide confiar- vos nessas
obras pias! Nenhum prazer se thes afigura
digno se com ele concorda q marido; para que
lhes seja agradévd c o considerem, c preciso

” lerêneio.

que dele se apropriem curo habilidade e auiori
dade c nunca da maneira por que deveriam
fíiíè-kh Quando acontece, como no caso acima
citíidu. que a mulher tem a ver com um pobre
anciao e ngc em benefício dos filhos, isso se
Lürna uma verdadeira paixão de que se jacta, E
pare Ubertar se da c os íêus da servidão
comum, chega facilmente a conspirar contra n
domínio

ç
a administração do marido Se ofc ti

lhos ja soo grandes, não hesitam cm subomar
j>da ÍTTtjTVijdaçõo ou a corrupção o mordomo,
0 agente de negócios e Os outros. Quem não
içm nem mulher nem filhos está mais do que
os outros ao abrigo dessas despraças. mas,
quando neJas cai_ c de niaíttira mnís cruel e
indignn. Dl/.in Calão, de sua épuca: "lantüi
criados quantos inimigos”. Nãu pensais que.
dada a rei a lNa pureza de seu scüuIík compara-
n va mente no nosso, ele diria hoje: “mulher.
liÊIrns- criados, todos inimigo*'.^ Fe li /.mente a
decrepitude ira/ uon^igo um detaiio de dai ivi

denein. uma ignorância tio que .se pas^ii cm
torno de nós, urna facilidade cm nos deixar
criBrinar que são verdadeiros favores do* dCU
ses. Sc assim nau fosse c quÍAesíemo* protes
lar. que nos aconteceria nesies tempos em que
n\: juízes cha mudos a intervir nas dissensões
lundern cks próprios a dar ra^ão uos filhofe;

mtcroi.sados nu questão, Se mm percebo
irces domésticas não quero com i.sso iINcf quç
me sinta livre de riscos. For ísími itunca se

encarecerá demasiado a supertarídude de um
amigo sobre essas relaçrks sociais. 0 que vejo

na sociedade animais inspira me maior
iç^peiio pciü suji purç?a íd

. ,Sc ok demais me
enpunum, :u> menos mio me engano u mim
mesmo, não forjo a ilu.sãti de tne acreditar tio
tarte que possa u vii nr uma armatislfm, nem dou
irnni.v ii boh pura nlçonçar esse privilégio.

ComwJo-tne com meus recursos interiores, não
emn curiosidade rnquieta c sempre uEeria, mas
com diversões que invento e rç.soSuçòc.s que
tomo, Quando ouço contar o que acontece a
aljíLiêm. rqio me apiiido: volto me parti mim
rnesmo e observo em que medidu o faio pode
riu aplicur-sc a mim. TudiJ o que diz rc-speun
Ho próximo me de/ respeito igual mente; qual
c|ucr acidenicque lhe ocorra é uma advertência
parti A LjuaJ mcnio, TodOS OS dias ç o loüíls ;is

horas dizemos de nutrem o que mais jusut

mcnie poderíamoi dizer de nós, se nut sauté*
sernos nhsórvnr iua hem quanto aos outros
Muitos autores prejudicam Sun causa entre-

gando-se irrcfletíd amente u ataques contra u

1 "* lodo n irecho c confusa. I louve intcrptílaçpey

SLsy uudadflS por HiilMHida t] «ÍL-cuadàs sens dévsda
fíur moLivoi de ordem famiíjof. fN. Lio L>
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adversário, lançando lhe censuras e motejos

que podem s^r devolvidos.

O fakridtr Marechal de Monluc Lendo perdi-

do um filho ruj ilha da Madeira, jovem fidalgo

que muito prometia, contava me $ua i riste??

insistindo principal meu te sobre o faio de
nunca ter tidíi maior intimidade com ete. Paru

conservar em relação a çlc a gravidade e a dis-

tância de que as mais das vezes se reveste u

autoridade paterna, privgr,i-.se voluntariamente
do prazer dc apreciar e conhecer melhor o seu

filho e tnmbém de lhe revelar a profunda afei-

ção que lhe votava c a estima que lhe dedicava
por suas qualidades:

1L
ei$e pobre rapar.. dma,

nunca mc viu senãn carrancudo c aparem c-

mente desdenhoso: levou consigo a crença dc
que cu não o .soube amar nem lite apreciar ou

méritos. A quem deveria cu. senão a dc,

demotislrar a ternura dc meu coração? Com
ele sem duvida devia abrir me para que lives&tí

alguma alegria e graildãtí, Esforceí-mc, LurLu-

rei me pnr? conservar essa máscara vã dc iJtdi

ferença; isso mc faz perder o prazer dc ^.ua

companhia, bem como dc sua afeição, pois

nunca foi senão mal ira t ado e por 1 irôni-

ca mente'
1

. Acho tius scnlímcntbs justos c

rníoâveb. Hem o sei. por experiência, que

nada suaviza mais a traus/a. que semimu 3 com
a perdtt dc um amigo quanin a certeza de nào
havermíK omitido o que quer quü fosse do que
cumpria diitcMhc. e dc ter estado com t?Se em
comunicação pcrfciia dc ideras c emoções.
6 meu amigo. essa permuta dc sdeias entre

nus terá sido uns bem para mim? Ou um ma!?
Foi um bem. sem dúvida: a saudade que con
servo de u honra me c mc çon&ota. (i dever pie-

doso c ngradnvcl de minha vida rememorar
LimstJirEemçtUC Oí fnios que passaram, mus
cuja privação nenhum gozo competi sa

1 *.

Abrii-nid aos meu* n quanto posso e lhes

ntusiro de hum grado a disposição de espirito

em que mc acho* ussnn laço nti ns com iodos.

A prenso-me cm me aprcwmar corno sou, por-

que não quero que se enganem.
Lê ic cm César que entre -us costumes peco

liares aos nossos anteparados gauleses as 11-

IFi us. não se apresentavam pais. nem ou-hu

vam aparecer em público com eEes, cnquúmo
nãa atingiam .t idádÃ de se armarem, como se
eom isso sugerissem que eiitáu chegara n

momento uara as pais de os receberem e se

mosu-arem familiares.

Tenho observado ainda üulto gênero de

abuso cm alguns puis dc família. Nua saih
feitos eoiTi ter privado seus Olhos de L:ua pune

} =• h.iU; parisraío da edição dc 1595 fit,u,rii cm
nota na ediçào da Plcsade. Achamos mdfooí inttrea-

I
.'; lo no seu. lu^nr primeiro. (íd. Jo •

nn Fenda que natural mente Ehes devia caber —
C isso durante Itingy tempo -- deixam a SuâS
mulheres a passe de todos os bens eom o direi

!ü de disporem deles a seu bel-prazer. Conheci
um fidalga que ocupava um dos cargos mais
importantes de França e que pelos seu* direi-

10$ Unha a esperança dc receber mais dc ein-

qiicnía mil escudos de renda c morreu &<?$ cin-

quenta anos em dificuldade^, crivado dc
dividas, com a màe inteirameníc decrépita

desfrutando toda a fortuna por vontade tfa pai,

o qual vivera cerca dc oitenta anos. Isso não
me parco: razoável. E no entanto não vçpo

vantagem em que alguém, cm boa situação

financeira* procure aliar se a uma mulher que
lhe traga bom dote: de Ludas as dividas que
podemos ter nao liâ nenhuma mais suscetível

dc causar a ruína dc uma casa. Meus pais
muito judiciosamente o evitaram. F cu tnm
bém. Contudo os que se afastam das mulheres

ricas com receio dc que sejam orgulhosas c

dominadoras, não procedem tampouco ajuiza-

da mente, pois perdem uma vantagem mal e

tangível dc medo de urna conjetura duvidosa.
Uma mulher insensata, não a detém a fortuna

nem a pobreza: o que gosta é de seus piúprioa
L’rros; o mal a atrai conto a virtude atrai as

boas. as mais ricas são muitas vezes as mais
cordatas, como não ríiro as mnik hetast sno m
num custas-

k justo que se cntrçput « gerencia dos bens
das mcrtorc-s às mães: mm> os terá muito mal
educado o pui se híi maioridade não puder
t-nnlnr mais eom l’|c^ dõ que e&m a mulher,
dada a fraqueza inerente ao sexo. Concordo
lemretãmo cm que c alntía miis antinaiural dei

xt\r a mãe dependente dos filhos. Ê preciso

prove la dc quuruo mccfiüüite para manter sua
poslçãi» soeial. laniq mais quunto a indigenda
c muito rnui.s penoia para a mulher do que
nina o homem. Que Hofrum mucs os filhas,

portanto, que n progentlora.

fc-.m gçral u melhor partilha que podemci
fa?.er de nossos bens uo morrer consiste cm
obedecer aos costumes do puis, e as lei-i 05
Eevuritnt ern conta melhor do que o faríamos, ^

é prelerivcl tiue elas se engaaem na encolha u

incorrermos nós mesmos no erro agindo
ineonsidwjidarrteriie. Nossos bem.;, cm verdade,

aio no* pertencem, pí?r íüío que os dispt^si

lí vos legais determinam, sem ponderar ;í nossa
vontade, os que os devem possuir depois de
nós. Bmbora tcnhjunos aEguma libcrda.de dc
escolha, ucEhj que é preciso um moLivo üério,

indiscutível, para que Liremos de alguém o que
os f^dns Ihs reservuram c as te is Èhc autorizam

a possuir. E é abusar dessa liberdade pò la a
serviço de nossas fantasias pessoais c por
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v^tcs ÉUEeis. O destino não mo deu oportuni
dade para que me .mentisse remado a desviar
minha afeição daqueles a quem devia
ntente dedicã-ta-, niua vejo muita sente com. a
quai perdemos icitjpu cm rco-S afeiçoarntos-
Uma. simples palavra mal interpretada destrói
íi mérito de dez anos. Fctiz então quem ícm a

sorte de se aproveitar do> últimos momentos!
A derradeira ação e a vcnccdui a, não 3 melhor
item H mais constante; a mais recente e pre
sente c que produz efeito, Assim, pois, há pes
soa.s que usam seu íeslnmen to corna sc se tra
lasse de doces ou diicpbcs a Hm de premiar ou
punir os jntere^üíidos nCÍc. Q testamento
exige porém reflexão e è coisa demasiado
imporlíinttí para que se modifique ao sabor da
Kora- Os homens s^satoS fixam sua vontade
de um modo definitivo, sem que os movam
ücnân a razão c a obediência ãs leis. Tambcm
no 1

, preocupamos dcpjiaiu com fazer cair a
herança nas mãos dos varões na Cipcrança dc
dar ú nossos nomes uniu eternidade ridícula.

De igual maneira ponderamos escajHcrudamentc
tis conjciuraji incerta* do futuro que vieIiitp-

brameis nos Hlhn-s. bJãv? ibru injusto mc póster
gwem em benefício de meus irmãos por ler

sido cu o mais lento, lerdo, e embotado na
infância, c não comente quaruti tm'i exercícios
físicos maü também intelectuais? f- loucura
estabelecer disUnçoos bnseada^ im que pensa-
mos adivinhar c que raraipçntc sc confirma. ík
pudemos infringir essa lei e corrigir a sorte
rcservadn_ n nossos herdeiros, só devemos
fjizê-lo a fim dc atender a uma situação expe
ciai. uma dcrprmklatlc flsiuit* por cxempEo, P
quç constitui vido insanável c paru mim, gran-
de apreciador da bçlotu, causa dc grave
prejuízo.

Aqui irun^crcvü, pam dar maior brilho a
minha prosa, o divertido diálogo do legislador
dc Platão com seys concidadãos; "Como.
dizem-lhc; sentindo nosso fim próximo não
poderemos dispor dc que nos pcrEcnce em
favor dc uuem nos apeteça? 6 deuses! Qui!
Crueldade J Tirai -nos a possibilidade dc dar
mais ou menos, segundo a nos.-ia vonrnde,
aqueles que nos prodigalixvjiiTn sem eu idades
quando estávamos doe mus. durante a nassa
velhice, ou. que geriram, nossos bens!“ Ao que
responde o legislador: “Meus amigos, sem du-

vida não tardareis a morrer c assim sc ins-

creve no templo dc Del Sos - como vos- é dill

cil conhece r-voi e txmhcccr Q que ê vossq, cu
que faço f4s !ds julgo que não voe pertenceis e

aquilo que desfrutais tampouco vos pertence.
Vos e vossos bens perreneeis n vossn família

pussadjt c Fu Lura. Mü.is ainda, vós, vossa forni

lia e Vü^o^ bens perU&ròc&s ao povo. Ris por

que_ de medo que algum adulador cspcrlo.
durante a vossa velhice üu a vos^a doença, ou
f^uma paixão vos inspirem um testamcmn
iníquo, eu voe preservarei do risco, H como
respeito o interesse comum da República, c de
vossa casa. farei leis em que. como t natural, o
interesse público primara sobre o particular.
Ide, poiíi, onde o destino comum voe cíiama; a
mim, quç não me ã pais ono lufrsi pur üma coisa
nem por outra e qoe na medÊdfi do possível -só

me preocupo com o interesse de lodos, cabc
cuidar do que deixardes.”

Voltemos híí nosso tema. Parece me, qual
quer que seja o nosso punLO de vista. ”uc pou
ças muEbcreí. nascem com aptidões basiames
pura que sua ãuLaridacic se imponha ao
homem, fora Ua autoridade materna t da
Ínfluêítcju que por sua própria natureza eser

cem. Somente oü tcmpcntnenios fracos, oe que
são incapazts de opor um dÊqinj j febre umnro
sa. se .submetem, para sua de^raçn, vdunia-
riamenie a oEax: nias 3 5-SC não diz respeito às
Velhas dc que aqui falamos. Por esse mosivo
certamenie se cstahdüâcu essn lei. iSn Favor a-

vdirscrUe amiiilda e cujo eexto nunoa viu,
que priva as mulheres do direito ã coroa. Nrão
ba Knhcrania no rttundo em qtie 3 qLEeEiãi]i não
tenha ‘ido disãtttida ceii virluje dos motivo.*.

que justificam a principio, mus cm verdade
ucruts países ei resolveram dÈfcrentemonLe.

È perigoso permitir que- 3 mulher disponha h
vontade de seus btfnsq poi* a escolha que faz,

erníe seuft filhos é xempre iníqua e runtasísta,

porquanio apetite* tslranhoi c nr. (josioi
depravados que se manifestam dunuue .1 gravi
lk/. ficam gravados em sua 3] ma. Mão ruro $$
vemos dar preferencia aoi filhos mni» duen
fios e :t]cijado,s tm ainda sns que irnstetP jm>

colo, Não poluindo umtt LntdêÊèneht b:ss

tíime foriu pura apreender t compreender as
eoisHs segundo seo valor pr6prío T entregam- st
comutnenEe ris impressões c intuições como os
animais que stó rceonhectóm m íllhctes tn-
quanto os amamentam.

R de resto fácil julfcar por ciperiênera quão
pouco profunda.*: sno n:. rui-íc^ deRsa afeição
rtauirut Jt que ouLorgiuriox laínantiií auioriOade.
Mcdiuntc ínfimo si-jlãrio, arroncíimo lht^ íis í i

lhos dos braços fJtiru que cuidem dos nntsos
lini regam os .seus u alguma líespi^Hvcl cpmpu
nhtira, u quem não dariamOE criaiíça.^, ou a
uma cahra. c aindu por cima são obrigadas â
i^ão tratar deles n sim dc empregarem todo P
seu tempo em atender aos nosso*. Vcmo-ias
um sua maioria, e wm dúvida pt>r hãbiio, m
l r ir uma afeição biiitiirda pdos irurusoi que
aleitam, não raro muts viva do que a natural,
demonstrar mu is -iobcitudc do que d farjam
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com .Hfiüií próprios filhos,. Sc falei de -qabra c

EXírtjuc cm nossa terra quando as miilherêè nau
podem amameniar seus filhos recorrem às
eabr:^- Hslas acostumam se rapidamente a

yleitar as crianças;, conhecem-nas pda voz u

acorrem quando gritam. Se [hes apresentam
uma estranha, recusam-na; por seu lado a
criança aborrece um ammaJ qnç nãü o habi-
tual. Sei de um memno a quem retiraram a
cahra que o pai pelíra emprestada a um vip

i

rího: uao quis de Jeito nenhum a stabsliLutsi ç

morreu
,
provftvçj m-en te de fome . Entre os an

i

inai.s a afeição natural se altera t se abastarde
tão facilmente quanto entre Os homens. Aquilo
qLte, Stíjiundo Heròdüto, se praticava cm certas
purtes da LibiM onde homens £ mulheres SC
uniam indiferentémerik. e onde a cr iam; a ao
principiar a andar reconhecia o pai entre os de-
mais homens e corna no $eti encontro natural
mente, devia prnvocttT inúmeros enganos, u
meu ver

Se cor sideramos como única razão de amnr
os nossos JiEhos u fato de ris teimou engen
drado + o que no.s leva a erxer^à-los como pane
de nos meamos, outras coisas emanam igual
mente de nó*. que não me parecem menos dig
nas de ser amadas. O que nossa alma engen
dra, o que nasce etc nosso espírito, de nossa
coragem, de nossa Capacidade, provem du
parle mais ílobrc do nmso çorpu e s a<s rnais
nos mesrnios do que oí nosst>s filhos, put* sao
11 'ti tcrnpo pai e màc. Listas uriaçnes custam
fltiS muilo mais curo. mas também quando dão
Leno nos honram muito mi*. Nossos filhos
valem pelo que são, no-ísa pcirte neles é peque
i. :r; nessas muffts emaníiçdcs de nól. ao eíjuirú
J iô, u beleza, a graça, tudo n que as valoriza é
de líOfiss exclusiva, autoria. Por isso íiosreprc
sentam tnclhor do que 05 filhos c mais do que
estes ehnmnm a atenção «J-* . nm-tií, para nós,
J' latão acrescenta que elas é que alcançam .1

mortalidade, imortal iíando seus genitores até
Ta^er deuses flsfcsfc Lteurgb, Sffloni Mimis bem
0 exemplificam,

tstímdo :i histjrta eheía de fatos que com
provam ü tiJeiçào dos pah pelos filhos, pare-
cc-me ei 30 ser Idru de propósito citar algum
casos^dessii uk 'çiko que de vo ra mos ãs vezes ãs
criações de ordem imaterial.

1 ÜçlHvku o, esse bom bispo de Trica, preferiu
perder a dignidade, os proveitos de ião venerã
vel cargo r a renegar a autoria de uma novela
de amor intitulada -'Te^enua c Chm-ictçia'

1

.

liEha - u ainda v\vo.Q mui pernil mas porvemiii'a
demasiado pie

n

me. e amorosa, para um pai
peles lúsiico.

* * A novela.

Em Roma houve um personagem de alto
valor e prestígio chamado Labicno, que se di&-
Iítieulí como escritor, Era. creio, ülho do gran-
de Lúbicno, 0 primeiro dos luítar-tcn entes de
César. na guerra. (Ü3 Gáfia c que pujslyrior-

mente ahra-çou ti partido de Pompcu no qual se
conduziu muilo hem. sendn allnal derrotado
pcki próprio César, na Espanha. O Ubieno a
que mc refiro granjeou inúmeros invejoso^ por
causa de sua virtude, e provável meíuc. tani
bém, muitos inimigos entre oíl curtes àos é
favorilos dos imperadores graças ã sua fran-
Quera c seu espirito de oposição h lirania, que
herdara do pai e devia transparecer em seus
c^criio^;. Seus udvursá.rios processaram-no c
cunseguiruíTi que tossem alguns dc seus livros,
que q haviam tornado í Ilustre, queimados por
scnLençci Eudicial. Com Libicno inieíoii-sc um
Romn li desituiçao de escritos c obí^fi doa
grande^, n que oíPtcv nao raro postefiO-f

-

íi icnte. Sc ui dúvida cra reduz, ido o campo de
nossa crueldade u precisávamos íevâ h ãs cot
sas que a nmtircics isentou dq dor e sofrimento,
como as eriaçoífs dc no.vwi espírito. Tínhamoü
necessidade de submeter ao.v rigores da dj^ci
plãna c d;t lortura n inspifitçãíi das musas,
l ^bícno nãn pôde suportar n desiruiçõo dc
nua»; obríw. nem sobreviver ú perdo das filha* a
que dçra vida e fui-sc enterrar viva no momj
mc-ntó funerário de sutih antepassados, onde
encontrou morte c sepultura. K difícil deparar

™m tdeiçao paiernEit maih veemente. Cãssiu
Sevcru. amigo dc Lahicno^ ao ver queimarem'
sc ai livros gritou que tgual sorte devia ter cie
próprio, pois conservava na memória indo o
totueúda djii obras. Análogo acidente ocorreu
cs mi c Fcmuekj Cordu, ncu^ndo de haver da-
çiiHío &ruio c Cáüüb. O miserável senado^ ser
vd c corrupto, di^nu de um monarca pior do
que Tibcrio. condenou a Togue ir ^ as
obras, Crcmuciu Cordo. li fim de acabar junta
memd eom dius^dekou se mcirrer dq fome.

Lueano, esse homem de bem, condenado
pdo monstro que foi Neru. mandara cortar as
veins pelo seu medico. Agonizava c já perdera
qua$c todo o sangue, já a frio lhe invadia os
membros c atingia os órgãos essenciais qujji
do sc pós reciÉ&r certos versos de seu poema
<'hn: 3 baralha dc Farsálta. Fxiiomiiu^ reci-
Lurtdti-u. Eru uma it*m:L t paiemil despedida a
ücu& filhos, ú semelhança dos, adeuses c abre-
ços que dumós ous iiuísos no abandonarmos 0
mundo, a pnr du cetidmcia nacund que temos
para nos kmbrarmos na hora suprema das coi-
sas que nos furam mais caras cm vida.

Fpicuro ao morrer, íUurmcmadn por terrí
vel cólica, sentia vfvoconsolü ã idéia da beleza
da douirina que dera uo mundo. Teria acmidú
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igual satisfação se houvesse deixado uma prole

numerosa e sadia? E se tivesse de opíar Entre

deixar um filho contrafeito e doentio ou um
hvro tolo c inepto, não escolheria a primeira
desgraça?

Sc, por exemplo, houvessem proposto a

Santo Agostinho a destruição dos escritos que
tantos frutos deram â nossa religião ou a perda
dos filhos que porventura tivesse, não seria

uma impiedade .sacrificar os primeiros? Não
sei em verdade se nào preferiria ter engendrado
um filho

7 7 perfeito, nascido dc um comércio
eom as musas, a um produto das minhas rela-

ções com minha mulher. A este que sou força-

do a aceitar ta! qual e. 0 que dou, dou -o

simplesmente e de maneira irrevogável como
tudo o que damos a nossos filhos de carne c

OSSO; O bern que Ehc faço deÍKíl de irnedjatn dç

ser meu. Ele pode âaber coisa.s que jã não sei

mais e ter recebido dc mjm coisas dc que não
recordo, Sc devesse emprestar- Phc *lgo* preci-

saria urrt contrato como se fora um estranho;

se mu mais prudente do que ele, ele é mais
rico.

Poucos homens que uuhiviim ti poesia te

riam preferido ser autorc* da ''Eneida" a

engenhar o mais belo rapa/ de Rnma c mais
sofreriam eom a perda daquela, tanto mais

7 * Livre, ao chsck

quanto, segundo Arisüíicle.% dc todos os cria-

dores é o poeta o que mais facilmente se apai-

xona pela.-? próprias obras. Dificilmente aeredi

lanamos que tpanunondas, que se

vangloriava de deixar como descendência ape-

nas duas belas filhas capares de honrar o pai

(referiu se ãs vitorias contra os laccdemonios),

consentisse em as trocitf ptdas mais bcJas

mulheres da Grécia; ou que Alexandre e Gétí&r

íejihâm jamais desejado sacrificar a celebri-

dade granjeada com ^uas conquistas, ã vanta-

gem dc alguns filhos qilí lhes sucedessem. por

perfeitos que fossem.

Duvido também que Fidias nu qualquer

outro escultor de génio houvesse preferido a

conservação dnü filhos nnturalmcntc concebi-

dos à das -obras que .i Força dc trabalho c estu

do lcj íu levado à perfeição.

Mesmo É^sa.s ptfjxõCü contrárias á nature/;i

que nada detém, e que impeliram por veüLü.s o
pai a amar filh:i e a màe .-i sc enamorar do
filho, $e encontram parente^o espiritual

Assim é que Pigmalião. tctido esculpido uma
estiilua dc sm guiar beleza. por ela sc apaixo-
nou tão perdida e viofentamenre que, cedendo
rime sua ajigúslia. m deuses lhe -sopraram n
vida^ "Toca marfim c o nwfirrí, esquecendo
sua dure/.a n mural, cede c amolece " ' fl

.

Ovidlo.

Capítulo IX

As armas dos partos

Considero um erro e um Hábito efeminado o
de não se decidir, a nobreza dc fioSftà terra. ;t

pegar em armas enquanto a tanto não a obriga
uma necessidade nrgeme, c que aa deponha ião
logo íc esboçe a menor probabilidade de dtSfl

parecer o perigo. Nm disso grande eonfu-

são; cada qual se põe a grilar c correr em
busca de suas armas no momento mesmo du
batalhas Ci enquamo alguns ainda se ocupam
com ajuslar a couraça, jâ outros e-stãn derrota

dos. Nossos pais entregavam unicamente aos
servidores, para que os. carregassem, t* capace-
te, a lança e a manopla, conservando o resto
do equipamento enquanto durava ;t guerra.

Hoje entre aa nossas tropas reina a desordem
.em consequência da confusão das bagagens r

dou lacaios que precisam caminhar ao lado de
seus senhores, cujas armas transportam. Fa-

huidu dc muraos antepassados, ji di?ia Tjiú
l-íviür

lr

incapazes de resistir :\ fadiga mui po-
diam Carregar Mas. armas aos ombros".

Muitos povos vão entre tâjuõ pura a guerra

ç iam na anfigutdade — sem armadurai,
protegendo- se apenas com íu-mu* defensivas

pouCO eficientes; “cobrindo a cabeça com
capacetes dc cortiça

f ‘M
Alexandre, u mais ousado capitão de todos

os tennpas. quase nunca revestia ;i armadura.
Oh que enirí nós a desdenham, não correm em
verdade maior risco, pois se há quem morra
por não á usar, menor não é a numero dos que
se perdernm ein virtude do pesu da eouraça e
da dificuldade em com eta sé movmientarem.
Na rcaLidadÉ T unte ^ espessura c a peso dai

Tq Virgí|^ B
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nossas couraças, dir-scâ que com cias busca-

mos unicamente dcfeníkr-iius, O incômodo e

m.iior do que .1 garHrttra que nas oferecem. E,

tão &6 a fim de as carregai, já temos trabalho

demais para as nossas Torças: c ê eumo se u
combato se limitasse a um choque dc armadu
raü c não tivéssemos a mesma obrigação de
defendê-las que das têm de nos proteger. Táci

Lo pinta de modo pitoresco 05 guerreiros gaulç

$e$, y l

;

il ponto armados, que mal sc manti

pitam de pê e não podiam aniear nem ser

atacados, c guando catam úau mais se er-

guiam.

Vendo LucuLl> u:> soldados medos que for

toavam a vanguarda do e*êrdtu de Tigrancs,

pesada e meoroodamente armados, e tomo que
cncerradios cm prisões de ferro, pensou ven

cê Los sem dificuldade e contra eles iniciou ô
ülaque, o que constituiu o preludio de Sua viiò

ria, Ajiura qUC preponderam üa mosqueteiros

em nosHDS exércitos, inventarão wm dúvida

uma muralha atras da qual estaremos ao abri-

go dos liroí, e iremos jvira a guerra embutidos
em baluartes scniciliames uu-s. que os antigos

ajustavam a seus elefantes.

Kssu maneira dc combater cslá longe da que
praticava Cipião. o jovem, ó qual. censurava

rtmarp.smcmiíí n mus soldados lerem semeado
dc armadilhas o fundo do fo5so da cidade que
siiiELva. no lugar em que os sitiados podiam
executar sortidas, pois, dizia, os sitiantes

devurn preocupar m com alacnr e não com se

dcfcmkri c supunha que urna tal precaução

pudesse enfraquecer a tijillãncia. £ a um sol

Judo que lhe caibiu um belo c^cudu. observou:

“Magnífico, com efeito, mas um soldado ro-

mano deve confiar mais nu mão direifa do que
na esquerda."

Somente o costume dc não as eomíun
temente fui que mui lhe* *uporEomp5 o pevn;

"doii dos guerreiros que aqui eanio
F UnJmm

couraça c capacete: nem dc dia nem dc noite,

desde que haviam entrado no castelo, despiam
essa armadura que carregavam com u mesmii

desenvoltura com que usariam suas vesumen

tas, a tal pomo se haviam acostumado a

cias"" 0
.

D Imperador C&raCàfu marchava a pú. C

imcirAmcmc armado. à Lckeü de :*uh*. tropas,

Os infantes romanos usavam não somente o

rriumão, a capada e o escudo como também vi-

veres para quime dias e certo numero de csia

cíis para edificar as Fortificações (cerca dc

scienca hbràsh F. du Cícero que ceavam tão

B<* Arjoato,

habituados a carregar suas armas, que eram
para eles comn braços e pernas: "‘dizem que as

armas do soldado são como seus membros''

Assim carregados, os soldados de Mário fa-

liam cinco léguas cm cinco huras, e a(e sei s lê

guas sc necessário. Sua disciplina mi li Lar era

muito mais rude do que a nos.sa cos resullados

melhores, portanto. Cípião. o jovem, ao refor-

mar O exército em operaçòts ria Espanha,

determinou que seus soldados, so comessem de

pc c nada cozido. Eis a propósito um fato

espantoso 1 a reprimenda feita a utn soldado

lacüdemònio que. estando em campanha, se

abrigara em uma casa: que era vergonhoso

procurasse Outro refugio senão a abóbada
celeste, por pior que fossem as condições

climato lógicas. Nossos soldados seriam inca

pazes de suportar tais provações.

Mareei ino. homem uTeito às guerras roma-

na^ relata como m armavam os partos c insis-

te lanto mais no assunto quanto a maneira por

que o faziam diferia muitíssimo da dos roma-

nos: '"Tinham", dtz. "armaduras como que
tecidas de pequenas plumas (provavelmente

ffSÇftniás metálicas entrosando-se untas nas

outras, cm uso entre os nossos antepassado*),

as quais não lhes tolhiam os movimenios c

eram tão resistente que nossos dardos não as

penetravam e sc viam rechaçado* ao toeá las."

Hm outro trcelio, comentn: 44 tinham cavulos

vigorosos c calmos, com capar aziks dc couro
espesso; eles próprios mc armavam dos pás ã

cabeça Com grossas lâminas dc ferro entrela-

çada?; c flcsívçij nas articulações, de maneira n

fiiçiliiíLr 05 movicnciUüs. Pareciam homens de

ferro. A purte da cabeça adequava ‘.se às for

ma? do rosto è cria tâo bem ajusiadu que não
huvju poasibíUdudc de 5C atinar a cara senão
pelos burúiquLnlipS rcdOtldOi du:i OltiOS, OU
nlrnve^ dav Fendas correiipondenteiü às narinas
pelais quais respiravam penosj tu eme, O mctul

Hesitei parcee animado pelos membroi que
recobre, 1-. hornvei dc yç ver: d ir seium e.stâ

ruas dc 1'crro cm movimento, incorporando sí

o metal ao guerreiro que o usa. Assim também
Oa cuívcis. iciia escondida sob o ferro, flancos

i

,csguardadoí eontra os fcnmenin!í’ 1ft Nãn
lemhrA c^ca descrição o cquipamenío de um
guerreiro nossOiCOín *:ua Armadura cünipletn?

PSutareo eonta-nos que Demétria mandou
rubricar para si c para Alem tf, seu primeiro

capitão, duas armaduras pesando ceoio e vime
libras cada uma. As que usavam geral mente
não u] Lrapossavam sessenta,

B1 Clüudic.
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Capítulo X

Dos livros

Eteffi kcí que mc ocorri- nâo raro lai jr ilc coi
Hníi que são -melhor c mais prcei.siinditc
ementadas pclo.s mestres do oíício. O que
esercvü resulta de m in N a.s 1 a-cu Idade ü 11 aunai?
£ naO do que sc adqujre pelo estudo. E quem
apontar aJgum erro atribuível ò minha igii!>
rãnein nao fará grande dcscoberia, pois não
pujisu dar a outrem garantias acerca do que
escrevo, nJuj estando sequer satisfeito comigo
mesmo. Quem busca sabedoria. que jt busque
onde %e aEojaj não cenho a prÈtcíisao de
possui la. O que ju sé çftConlra ê produto Ue
nhinlia fruilnsíaL nuo viso explicar ou elucidar
as coisas que comento, fAídí ião- somente moj.
trar me como sou. Talwe* èls venha a conhecer
;i fundu um dia, ou as tenha conhecido, w por
acaso andei por ortdc cias yc esclarecem. Mas
ju uãu rí* recordo. Embora sejii e&pnz de tirar
proveito do que aprendo, nan o retenho nu
mírníVria: daí não ptHlcr assegurar a exatidão
dc minhas citações, Que sc veja notas, u partas,
o grau de meus conhecimento* aluais.

Não se pfEMc atenção à escolha dasv maic
riai- que discuto, [nas tão soincnie ã murteira
por que ?s iraio. Ei no que tomo dc empre.s
nmo yos outros vejam unicamente se ynnbc
escolher algo capa* dc rcatçar ou apoiar a
tdciEL que desenvolvo, a qual. sim, é sempre
riMiiha. Não mc inspiro nas citações valho me
ddu:; para corroborai d que digo c que não i*ci

tao bem expressar, lhl por insuficiência dw lín
guu ou por fraques dos sentidos. Ntp mc
preocupo com a qiuuidd&dc e sím eom @ quali
dade das eiiaçdos. fre houvesse querido tiver ;i

reunido o dobro. Provem todas* ou quase, dos
üulores antigos que hão dç reconhecei embora
não os mencione. Quanto às razões* à.s campa-
rações e U05 argumentos que transplanto para
meu jardim* u confundo com os meus, omití
mu lí as vezes, vüIufumj anuíiUc, o nome dos
autores, a fim dc põr um treio nas Ousadias
desses cHjícüs apressados que $e espojam nas
obra.q de escritores vivos «escritas na língua dc
iodo mundo* o que dá a quem queira o direito
de aí atauar £ ensinuar qug planos c idéias
sejam ião vulgares qtionio o estilo; e eu quero

doem um piparote nas venta* de Flutarco
pensando dar mis mrnhâík e que insultem Sene
ca de passagem. Preciso esconder minha fra-

queza sub essas, grandes reputações, mag, dc
3>um grado veria alguém, clarividente c avisa
do. arranear-mc ss pEuma* crt>m que mc ador
neL distinguindo simplesmente pç] a diferença
dc Torçu e beleza as minhas das alheias. Sc pnr
Tal ca de memória não consigo deslindar Jlics as
origens, sei reconhecer entretanto que minha
Serra c pobre demais para produzir as ricas fio
res que entre elas sc aehnm desabrochadas e
que apesar dos maiores esforços não as iguala-
ria jamais.

Respondo porém peta confusão c erros dc
meus escritos, quando, por mim mcsino, por
vaidade ou iji<iennjU;z_ mc rnosim incupitK dc
corrigi loa porque não os percebo ou não os
sinto* muda que m<\s' ajxjntcni. bifai ivarnenle*
ãs vezes tierios erros nos escapam; o mal tivÁ
tím mio os adtníbr quando no los mostram. A
verti Lide c a ciência podem alojar- sc cm nosso
espirito, embora üCm que as Sitihamos julgar e
discernir, como pode a razão nele habtiar Mcm
a companlnn daquela? qualidades. Saber reco
tthccer nossa ignorância í mesmo uma àus
mni 3 Mas u seguras garurtiiasde quí não cure
ceitio-s da faculdade dc julgar. St> o acaso guia
meus passos rm escolha dc meus as.suptos
mcdÈdu em que meus devaneios tomam COfrm
cu (1S ^-fUpo: ora chegam aos rnagoic?. ora de
UPJ em um, Quero que mc contemplem ao
natural

P
n:t atitudí que assuaio bahituíõmeniç,

P^r de^rden-ada que seju, .ycm csfi^rço nem
ariiíTcio. Não fulo scn«o tk coisas qLu: nin-
jtLKni ignora c de que ± líçjitj tratar coín liher
ú:uk t- sem preparação especial.

üostaria rNir certo dc pt^nuir, acerca do que
comento, um conhecimemo completo, may*
puríi O adquirir, nm quero pagar o elevado
preço que cusm. Tenho a intenção de viver
LrafiqiiilíLmçtUè* .seni riie aborrecer, durame o
tempo qsic me res.tn, c não desejo quebrar a ça
beça com o que quer que seja, nem mesmo
com a ciência que muito prtzo..

N'ào bu&ç<j nos livros ícnàú n prazer de um
honesto passatempo; e nesse estudo ni L i mc
prendó feL'nã('5 ;m:i que pi>bsa desenvolver em
mim o cunhccLirteiUo tíc mim mesmo e mc
auxilie a viver e morrer bem, ^essa meia para
onde deve corm o meu aircel

” D J
.

H? Píopcreio.
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As dificuldades com que deparo lendo, não

me preocupam exageradamente: drivers de
Lado apôs tentar resolve- ias uma ou duas
veiei. Sc me detivesse neías_ perder me ia c
perderia meu tempo, pois meu espírito ê dc tal

índole que o que nãn percebe de imediato
menos entende em sc obstinando- Não sou
capaz dc rtada que ndo me dê prazer ou que
e-rija esforço, e a tardar-me demasiadi? em um
assunto, ou ndc me concentrar demorada
mente, perturba min ba inteligência, cansa-a e
me crLrisstçe. Embacia-se-me u vista c sc
enfraquece, dc modo que tenho dc iriLerrompcr
J leitura c repeli-la. como quando queremos
perceber u brilho de certos tecidos 3 J

. c preci-

samos olhã Los varias vezes e de vários modos,
Sc um Livro me entedia, pego outro c só rne- dc-

d ico á leitura quando náo sei que Lazer: e t> en-
fado me dom ma. Quase não leio livros novos:
preftfo os antfeot que me parecem mais úrio*
e bem ftiiosi nao procuro tampouco os autores

£ regos, porque meu espírito lião pode tirar pir-
lido do COrtticciniÉíiU} tflsign íUcarnc qyc tenho
dn língua grega.

Entre ais obras dc mero passatempo, agra-
dam Mie entre os modernos o “DwarnerotiT dc
Hoccaccio. Rabela is c “Os Hcijos“ de Jctui

S^Cond. se ê que esie ultimo, carito em bnim,
pode incluir se eratre os modernos. -Quanto aos
Àmadis c irmtros romances do gênero. não me
interessaram sequer quando m M em criança.
Direi mesmo, o que há dc parecer ousado mt
temerário, que rneu espirito envelhecido não
aprecia mais a leitura, não somente du Aripsto
mas ainda do bom Ovídb. Sua imaginação,
st»n facilrdnde. que murorn mc eneajuavam,
nno mc distraem mais u&otu.

Exprima livre mcoic minha opinião acerca
dc tudo. ffleamo daquilo que, por ultrapassar
meu 1

, conhecimentos imelcccuEiis, considero
hirri de minha alçada. O meu comentário tem
cnirciwuo por fim revelar meu pomo dc vivia,
tr não julgar do rnéfiio d as coisas, Sc digo que
ü "àkíocü" de Plaião me enfada* por íc l raiar
tle obra frac$, dado o vnlor e a força dv autor,
niio q faço convencido du infalibilidade de meu
juj/o; nno tenhcp a pretensão de çomeiLar a
auloridade du tantos outros juizes du renome
do ant i.K,u idade, qoc considero meus mestres,
dinnic dos quais me inclino c com cík quj|i$
desejara enganar-me. A mim mesmo me con
flcnij, pois, ou \ctúi julgado aiiperficialinOnle,

nikj penetrando profundumcriLe a obra, ou a
terei eo tarado de mau ângulo. Coníenlo-mt
Com não me deixar per turbar * nem ser impe

a j
Afiçartnte. no te* to, o qin\ segundo Thibauder,

signifiL^ri^ uiu Ltuidü c não uma cor. (N. iht T.)

Itdo ao devaneio; quanto ã fraqueza de meu
juíato-, reconheço n e a confesso- Penso dar uma
interpreta çáu justa às aparências que apream-
Uo. mas como são enganasas, imperfeitas; ’ Em
.Mm maioria as rábulas de Esopo apresentam
vanos sentidos c rigrjlieaçdc-s.. Os que as Lu Ler

prcíam mitologjcatnente palmilham por ccrtn
um terreno bem adequado ã fábula; mas £ per
iTian ecer k superfície; bã outra interpretação
mais viva, essencial c interior, a que não pude
ram checar os eruditos.

Prossigamos, porem Sempre pensei quç.
cnire os poetas, Virgílio. Uerécio, Caiuío e

Horádü sc situam longe do 5. outros, cm pri

meiro plano. Fm particular, Virgílio, cujas
"Geórgícas" são a meu ver a obra poctica
maih perfeita: sc a compararmos com 3
""Eneida”, percebemos que há neste poema ccr
tos trechos que 0 autor houvera retocado se
tivesse (klu tempo. O livro quinto da "Eneida"
é o que Considero mai:, uu abado. GuMq tanl
bem du Lucano e 0 leio dom graíidtí prazer,
trenos pelei Cütib do quo pelo ajeajice dc su;is
opuiiòcs ç jtlizos. Quanto ao bom Terêncifi. em
quem deparo 00m codas üs degóndas e gra
ça^ da língua laLinu, julgo o admirável quíuidí,?

trata dos encimemos e descreve com vsvacr
dade oíí m$üú$ costumes, A iodo instante êu o
recordo e por mais que o leia sempre dcscubm
nele ídguma befe/a nova

UmemavEtm oh wnwrnj>orinMs de Virgílio
que 0 comparassem, alguns ú Luírécio. Tam-
bém eu acho á comparação infeliz, mw não a
coiíüdéro tão desacertada quando mc dcienho
cm algum trecho mais bcLu dc -seu emulo. Sc sc

conirariavam com 0 paralelo, que tliri^m dos
que boje 0 eomparjirn lota c ignoramemcnie rt

Ariosio? i; que pcn^uriji o próprio AnosioV”0 ’ súculo grosseiro c sem gos-tc !'T, *Sou de
pnrúctr que m nis ruzüo tinfiam jjtfidn <*s. anih
gos de lamentar OH que equiparavam Plauiu a
Tçrcncifi (esie muiiÉí mais nobre), Fttra julgar
do mérito de 1 erêncio t <la prcfcrtttcia que Ibc
devemos dar, dúvümo^ atentar para 0 faio dc
Cícero, pai da cioqüêrttia romana. 0 eiiur

con^LantemÈnid, o q ue não faz çom ninEttcnt
mais. E lambem a critica severa que Horâcio*
o maior critico dos poetis latinos, dirige a
PI auto,

M-uíl-is vçzes pude consiatm quanto, em
nossa epçca, ok quç escrevem comédias (como

Lialiaijos. icUzcs tio gênçr<_ó se inspiram em
Tcréncio c Platno, n quem ursrnam de emprés-
timo três í>u quatro enredos purji arquiietiir um
dos fiítEy. E a&sim procedem L^ual mente com
Bnççaceiü, reunindo cm urna só comédia e,i (ICO

a 4
Catuio.
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ou seis contos seus. O receio dc não poder sus-

ten Lar o interesse das poças oom seus próprios
recursos u que os leva a procurar algo sólido
cm que ai assentar E não o podendo tirar de si

pmprio^ qaçrem que nos divirtam as peripé-

cias. O contrário ocorro com TerénctO: a per
feição c a beleza de sen estilo nos induzem a

esquêCír o tomai sua delicadeza e su.i graça
cativam nos em todas as cenas; é um autor tão
agradável. "tão llu «do e semelhante a uma
á§;ua límpida"* e nos seduz a tal ponto com
seu donaire que rrc-al percebemos 0 assunto de
suas comédias.

E-siab observações 3cvam me ainda a notar
que os bons poetas da antiguidade evitaram a

afetação c o rehuscEtmmio, não somente Úívs

fantasias tiagerada-i que sc encontram nos
espanhóis c nos ptitrarqu islãs, mas também
daN graças mm atenuadas que se deparam nas
obras pocticas dos sccuios scgumlc.s. Assim o
critico competente lamenta observá las por
ventura nos rttitÍL'.os. e admira rtiíus 3 perfeição
do acabado, a doçura perpetua, c a beleza Ro-
ridp dos cpigram&s ele Cauiln que iodos OS sar

& átimos das sátiras de Marcial. F o que disse:

acima também o disw Marcial de si pmprín:
'‘mio era mister que se esforçasse; o assumo
substituía o espirito"*

Ou antigo* poclas, os que brilham pch
imaginação, logram i> deito virado sçm se agi-

tar exaistíradamcntc nem se picar para vt oicF
tíitcm; têm com que provocar o riso sem nuccs-
^iti llJ

u

de üõccgíis; os outros precisam de ajuda
csirjinlia: quanto menos espirito icm. mari pre
cisam de corpo c moniam a ç^vaJo parque não
podem tugfcmiir *e sobre as pernas. Assim, cm
noswjs bailes público.*. esses cavalheiros de
baixa cxiriiçuo e que ensinam a dançar, na
i [11 possibilidade de evibir uma nobre c dcccnur
atitude, tentam valorizar-se com sal i os pcrjgo-

sos c outros movimentos extravagantes, a
maneira dos. acrobatas, li ns damas mosirym-
sé miES desenvolta n;i>, danças que compor
iam figurações e halonceios do que nus ceri

mônias em que IJte.s cumpre apenas andar*
conservando suu atitude c pruçu nniurni.',.

Observa-se igual mente que os palhaço* que
evereím sua profisíão com Lalcmu tiram todo
partido possível de sua arte, mesmo quando
vestidos com seus trajes eoiidiano^ enquanto
os aprendizes, de menor competência, preci-

sam enfarinhar a cara, mascarar- kç, gesticular,

u fazer caretas para nos obrigar a rir Msiihn
opirLÍái:i se esclarecerá melhor sç com pararmos
a "Eneida” com “Orlando Furioso". No pri

melro poçma maniém-ve ü poeta nas alturas,

H s
^orâciii

em vòo reco, poderoso e firme: no segundo o

autor borboleteia üalciLuue, de episódio cm
cpuródlo- corno se. não confiando esn suas
aHiis, pulasse de galho em galho, de medo de
perder o fôlego, de caroccr de forças: "tema
apenas pequenas corridas", como diz Virgílio.

Eis os autores que mais me agradam nessus
géneros.

Quíloto ás minhas demais leituras, as que
me instruem e deleitam ao mesmo tempo, as
que me ensinam a pensar e a conduzir-me,
tsru-as de PJufsrco. na tradução francesa* e de
Sen cea. Ambos apresentam a vantagem* dado
o meu temperamento n de me oferecer os unsi
na mentos que neles busco, de Lim modo frag-

mentaria u por conseguinte rtão exigem-e de lei-

turas demoradíL5 de que sou incapaz. Os
opúsculos dL Plutarcü c as epístolas de Séncca
constituem a parte mais formosa de seus cscri

lü-s. e Lambem a mais proveitosa, Para em-
preender tais leituras nàn ie faz mister um
grande esforço* c posso sustá-las quando
quern, j>nis nenhuma laje ação existe emrç os
capftuÈo^ ilessas obríia. Esses dois uulores, qu^
concordurn na maioria dt? xua :; idéia:* funda
mctatüLs, têm aiml a outros pontos um cqrmmi:
viveram ho mcsrtlO ^culo, foram ambos
pre«piores de imperadores romanos, moe-
ram ambos em países esLrangeiroTi* fortim

íimboi riços c poderosos. Suas liçòes sâLt du
íiíclbüf Riosofni e se apreüetilum da maneira
mais simples, com competência. Fiuirtrco è cm
geral mais i^.usl* Sêneca mais variado, Kste se

csforçin se retesa, terta defender a virtudü Cón
(tu a pusilanimidítdc T o temor* o vício; o outro
nHo parece preocupar .se com dssís, inimigos,

flítú apressa o passo psr^i lirgir do perigo. Plu
larai c da escoLu ik Pltttio* suas ideias estão

Iscíuas de exagero c se acomddam A sociedade
tal quul u. No uutpj. quu é da escola dos csxói

cos u doí epkurístas. thw se uíásaam nmi^ do
que sl: atlmiUí nu vida comum, mns são ao meu
vcj mais côitilhJíi% para o indivíduo c impreg
nadas de firmeza. Súneea parçcç ter feito ül^u

rnas concessões u tiruma dos imperadores de
lua época, pois creio que foi por imposição
que eondenou n cau.^a dçsaçs Lloiuuii^ genero-
sos que míLULTum César, PI março conserva
.sempre sua independência, ^êiiecis ubuudu em
comentários c cri ricas, ao passo que em Plu-

usjcü predominam os faLtjs. Q primeiro comove
mais e ÊulusiasmuL O ne^ujidj mui^ --ac isl'sa

-

ção e çúmptnsa melhor o Lempo que lhe ccuikü

gramos; cate nt>ã gLiiü., u oluto ntj-i CtnpUÍTS-
QuajtLO :l Cjeerci, as ohr que míOs enuvêrii

ao íim que me propus, .são ai abras íiEo^íicas
que tratam da morai. Mas, para dizei a verJu
de. ti por mais ousadu quç se afigure, sisa
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maneira de escrever, bem djEerente da dos
precedentes, parccc-me aborrecida. Seus prefá-

cios, süük definições, suas cEassirkaçõcE, suas
etimologias, ocupam eletiva c snuiismenic

quase toda a obra; o que nesia há dg vivo c
ncrvnso é abafado por esses excessos prelimi-

nares. Se psti$so cima hora a lè Lu — <? que já é
demais pnra mim - e recapitulo tudo o que
dek tirei de substancial e nutritivo, ião encon-
tro tf maior parte das ve /es senão vento, pois
ainda não cheguei nem às razões, nem aos
argumentos rd ativos ao fundo do problema.
Para mim, que não procuro ampliar o meu
h Líber ou a minha eloquência^ essa exposição
lógica, obediente tu redras de Aristóteles, t
inadequada: gostaria que começasse pelo Hm.
Sei muilo bem cm que consistem u morte e a
volúpia.. para qtic sc divirtam cm as analisar

minuciosa mente em minha intenção. Procuro
de imediato as ruíões jwrias c certas que me
reconfortem pelo csfoíço que mç cabe supor-
tar Num as sulfeas caras aos gr&mãficosH
nem o engenhoso arranjo das frases e da argu
mcmoção mç ajudam a gostar. Quero pen^j
mentos que desde o início ataquem o pnnio
prineipnl do problema, c os seus sc arraiam
EtTt torno dti quesiàn. São baní paru a escola, o
tribunal, o púlpito onde ternos fcrnpn de cochi
Lar c ainda rti.itár 0 discurso ílh despertarmos
um quarto de hora depois. Assim é que se faia

Tít agis trados quando se deseja ganhar uma
causa, com nu sem ra/ao- ou às crianças, uu k

tmiUidftO. á$ quaL u preoi^ ludo dszcr c repe
lir ppiríi que emtndum alguma coisa, Mas eu
nao quero que mc gritem einqüenui ve/.e,sj

“ouça bem isto"'.

Os romanos diziam em suas orações fitúrgi

ca^; “huc Lige" c nòh “sursitm corda". SIo
palavras inúteis para quem* como cu, esta d is

posto ti escutar. Condimentos e molhos não
mu agradam pois gosto de cairu crua. £ em
vcí de provocar <> apetite, esses ircàmbulos me
cansam c me desencontam. Será a licença de
nossa época uma desculpa para que jiçhe
igual mente tediosos exaustivos os diálogos do
proprâo Platão? Lamento o tempj que perde,
um vãs iiuerlocuçocs preparatório*. um
homem que tinha ranra cutsa importante a

dizer. Minha ignorância justificará sem dúvida
o desprazer que me causa seu estilo. Km geral
prefiro os livms em que me encontro com o
conlicdrnenEU daqueles que o explanam. Pia

tarto, Scnccíi, PEinio, o Velho, e outros não
nus dizem “hoc age”; 1CIT1 des por leitores OS
que sc Lidvcrsem a si uu^mos. t, sc çhamam
porventura a nossa atenção, ã paru pontos
essenciais.

Leio dc bom grado as cpjWJas u Ãííco, dc

Ciecro. porque nos fornecem muitos pormeno
res acerca da história dc seu tempo e mats
iiÊnda porque nos esclarecem a respeito de seu
caráter c, como disse alhures, é grande cm
nbm a curiosidade pela alma t o espírito dos
autores que lum. Somente .sua capacidade, e
nno seus eosLumes nem cEc próprio. podemos
julgar peia leitura de suas obras.

Mil vezes lamentei que a obra cie Bruto
rçihre a virtude nào tenha chegado aíé nós;
foríí admirável aprender a teoria com quem tào

bem a praticou. Contudo como quem prega, e
o que prega, são coisas diferentes, prcllnj

uinda ver Bruto pintado põr Klutarco a vç-lu

assinalado por íi mesmo, mas gosEííxin antes
saber íxaLamcnte de que assuntos se entmlüha
mm seus amigos íntimos na véspera de nm,i
batalha, do que os disíur^os frutos no exercito
depois do combate; c antes n que fazia ent seu
quarto c cm seu gabinete du qtie na praça pú
bliea c 110 Sen ado .

Qubuilo n Cícero, participo da opinião geral;

fora de seu sabor, .seu Cdráicr. de mudos pun-
ias de vista, nàoçra perfeito. Hrg bom cidadão,
indulgenie. como a m abria dos ItomGns gor
dOH ií aícgnes, mus nu fundo luivíu nele certa
eLtrcntia de fibra, muita vaidade e ambição.
Nào possp explicar dc oulr^i modo apreço

em que linha sun poesia, poK sc não constitui
defeito grave escrever versos nnni*. cr a Ira
que/n sua não sentir quanto o* que fazia eram
indignas dç seu renome. Sua eloquência era
incomparável e. creio, ninguém jamais poderá
ombrepr com ele ria arte de faiar. Cícero, o

Jovem, seu filho, que do pai só Unha o nome.
Comandava uni exército u;l Àsiíi. De urna feita

reuniu k sua mesa vários esirang eirós, gníre w
quais Cèstip. que w ficUavu ím umci das pon
tJis, como vm iniruflo. Cícero indagou queiti
era; mas. distraído, uâi> ouviu a rcspoÍPUi c tot’

mu & perauniur duas ou tres veze^. O criado,
para tiáíJ repetir sempre n& mesmas palavras c
a fim de fixar a atenção do anfitrião cm algu
m

;

L pari i cu I aridade, acracemou. “c aquele
CéiiLo úc quem. já nos diàscram que não Ja/
grande CH30 da aloqflértcia de vojíso pai com
pafndíL a dele mesmo . Irritado1

. Cícero urde-
nou que prendessem Céfilio e o nçoitasifem na
presençu dc lodos. Kts um an firmo pau pouco
delicado

!

Mesmo çmre r>s que juignvain sua elo-

quência inçomp arável» ulguns houve que não
deixarítm dc apontar cenas imperfeições, O
grande ílruiq. &cu amigo, dizia que era ums
eloqiicticsu desoosicEa t :>ern vigor. Os iirüdor^
posteriores censuraram- lhe o curioso afã de
ccrta eadèticin exugerada no final dos períu
dos, bem amuo a& palavras dç "ofêito

11 que ião
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scguidamciuc empregava. Apesar disso, embo-
ra raramerue. não Era muito eufórico como
pude verificar nesia frase:

Hem verdade, quart-
to a mim, preferiria envelhecer durante mertos
tempo do que antes du Lempo”.

Os historiadores constituem meu passa
tempo pred itero. Sua ieiiura c-mc fácil e agra-
dáve]. Em seus livros, encontro ü homem que
procuro penetrar c conhecer* apresentado com
maior nitidez c mais compJütamente do que
alh •ures, Sua maneira de str neles se projeta
com mais relevo c verossimilhança. Líinio nos
pormenores como uv L-f.mju.nLo. A^sim. Laitl

bem, seu caráter formado por um complexo de
qualidades e defeitos, hem como pelos aciden-
ta a que sc expõem. Entre os htsiorí aderes, os
que ^5 menos às ocorrências do que às

causas. c ponderam mais o& móveis a que obe-
decem os homens du- que Ittes Hçontccc. sáo oí?

qLtc me agradam particqíar mente. Eis por que,
cm todos» os pontos de vista. Pluiarco c mea
íjutor prcdiieEo.

Sinto muito não termos uma dúzia de Dtò
gents Laércto ou que sua obra aiào sejn mais
extensn oti mais inlcligcntemente eonjpcista.

pois- me interesrjo tanto pela vida dcui grandes
educadores qumtü por dogmas t? suâs
ideias- Quando rms dídicjimm n estudos histó-

ricos desse gênero, precisamos folheir inúne
ros :iu cores, velho* ou novos, escritos cm bom
(ui mau íVn-necfi, .1 fim dc çiunjicecrmois os Jifu

rentes pontos dc vista sub os quais eada coisa
sc apresenta.

Mats do qiü] os outros. Ccsai merece ser

estudado, a meu ver, rtào somente pda história
mas par si cne-smo- fão grandes s;Vi u suíípcr
feição e superioridade que o colocam acima de
todos os outros, mesmo de Salústic, Eu o leio
com um respeito c uma concentração de espí
rito majores dó que em se dedieam ã-.

obras humanas-, atentando pjira a pureza e rj

inimitável correção de seu estilo superior ao Je
todos os demais historiadores, mmo di?. Cíce-
ro. c pnr vezex llo íio próprio Cícero.

Com tama sinceridade julga seus adversá-
rios que, salvo as falsãn aparências de que
reveste a causa que defunde e a pestilência dc
sua amhiçào T só se lhe pnde criticar n frito de
não talar bastante dc si mesmo, pois ião gran-
des çoisaü não podiam icr stdo rc&lk ridas, sç

sust paru? não fosic maior do que afirma ier

sido.

Entre os historiadores, aprecio os que sàu
muito simpkes ou os excele» ces- Os que são
simples, náo podendo acrescentar algo de seu
uo qtie contam, recolhem com cuidado e exati

dão tudo o que chega x seu conheci mento,
tudo registram de boa-fe, sem se lecionar, sem

nada fazer que possa influir no nosso julga-

mento, na descoberta da vefdadi. Assim é. por
exempio, o bom Froassart. o qual cm sua ubra
st mostra tão Tranco c ingênuo que, se comete
alíiiín erro, não deixa de o reconhecer, retifi

-anôo o trecho assinalado. Todos os boatos
em curso, ele hf. anota com as po&sreÊK varian
tes; consigna todas as versoes que obtém; sâo
material bruto c informe que ca Lige e servirá a
quem lhe sucédfin

Of historiacores perfeitos têm a intcEigêncjii

necessária para üisccrhif o qije merece passar
à eternidade. São capazes dc djstmguir- entre
dois relatos, o mnk wcro.^imil. D.i siiuação em
que SC cncontr-im OS priilLÍiK>; 1 dc seu caráter,
induzem üs móveis que ditam su:-s determina-
ções c fx'iem cm sua boca as palavras adequa
das ás circunstâncias. São levados a impor nos
MJ11 maneira dc ver. mas isso è peculiar tão so-

mente a um pequeno número ddes.

Os que ocupam um lugar üitermçdiãriü ,i

maioria - estrafiam tudo. Querem masligur
os fatfts para nós; pretendem julgar c falseiam
a história de acordo cnm o que tleEíi pensam;
pois uma vc£ qut julgou num dado scrstiiio

não hã Mimo deixar dc deturpar os fatos ou oa
apresentar dc maneira a comprovarem a ideia

preconcebida. Selecionam o que imaginam se
íkvn conservar e e^onderm muitas vczc,4 tnl ou
dual palavra* tal ou qual ação purtivulnr ijue

esdxfceariam :i situação; elimifiam* ptir tnen
vel que pareça, o que não compreendem c
mesmo o que não üíthtín çstprimir cm francês
mi ern latim. Quü destavolvam ino ousada c
cloqiiCntcmentC qutuiio pydvrcm suíií» dedu
çucSi que jul^uíEii lomu (icnsam devei la/L1

Uh mas que nos deixem a possibilidade dc tam
Ivêm julgarmos dépeis duks

! Que nada alterem
nem supri mam a pretexto de Kcrtm concisos e

LSíiioi e qat ntíii. apíç-sciitcm -iíti mascrial wmi
fítlsífkaçíkv na Imtgm.

Esciolbem se, ^ralm en te
, para h Lstoriõ

grofos sobretudo em nossa época mdiví
Liuot medíocres somente porque sabem falar
boníio como w fosse para aprender gramática
que prcci^scmps dc suas obras. Qoamu a
cies. tendo sido eseolhidoí; unicamen'^ por
causa dc sua Lagarçlicc çum L;slt> se preocu-
pam; e, recheada* de betas fraâes c boatos
ouvidos nus praças das cidades, compõem as:

suas crómcaí;-

As dnica& hibtórius valiosas saa as qur
escreveram os que dj.i^iam os negócios por
efes relaUulos, ou outros do mesmo gênero. E
cano de quase todos os historiadores gregos

ou romanos, poi* se várias testemunhas ôCuJa-
res escrevem sobre u mesmo assunto (ocorria
frcqücíiiementc, entio, encontrarem-se reuni
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dos altos cargo* e saber } c que haja erm e_stc

icrn que ser de m.imenos Ou referir-se a algum
in-C ãcicii Ce duvidoso. Que esperar de um médico
que fala de guerra ou de um estudante que dis-
serta acerca düí desígnios do príncipe 7 Um só
exemplo bastará para mo.s-Lrar a que ponto os
roín anos eram ^gentes nesse domínio,

Asínio Pólio assinala nos pjüprin-s comentã-
rin^ de César aJguti* erros que seriam devidos
ao lato de nào ter etc podido ver pessoalmenlc
lüdo o que acontecia nas exército:;, ou Ler acre-
dilfido em pcisoas que lhe narravam umsas
insuficien temente verificadas, ou ainda nqo
cisLür, no momento. a par dos relatórios de Seus
[ugar-tcncm.es a respeito das manobras realiza
das durante a sua auscncia. Por aí se pereebe
q uanto- essa prricura da verdade c delicada,
porquanto não podemos conHar sequer em
quem dirigiu, organizou. fez. nem nos solda
dos. a mercou de confrontar ík tcSLêmunhos q
iiLFvir as objec-ÕCS, ante*. de admlltr earfiu pn?
vadas os fflenon» detalhei de eada faio, O
çonbeeimettLo do q irt; .se passa cm ntrssa época
c bem mais vago ainda, mas o assunto fòi
muito bem (ratado par Bodin. c de acordo cam
a m eu punio de visra.

A fim de remediar um pouco as tryiçcacs. de
mmíu! memória, tão fraca que me aconteceu
miíh dc uma vçz voltar, como ws não os conltc
CCsKc. ;i hvros lido-s nnog anic£ ttiTti aiCftçou ç
imotündo. habituei rins dc uns icmpos para uã a
EHCrcYCf, rtq fim í.ti>_s- volumes que não prcTcndo
(oniar a consultar, a dais do lêrmmn da Iciui-
nt. e. cm í rondes ccvracieres:, a. impressão -icmi
da, ao meno'i pam ler a qualquer momento
UEnü fiírul do que li. bís algumas dessa*
anotaçoe*.

Mã de/ anos mais ou menos em meu Gui
ch iirriin {qualquer que sjeju a linguados limvi.
cm lhes falo íiit rniftha j, eu escrevia: Historio
itfLElo cuidadoso, no qual se pode. melhor do
que em qualquer outra, colher a verdade acer
ca dofi negòcíos de suu tempo. na myior parle
do\ quais desempenhou um papd honroso.
\;éo mc pareue que. por Ódio, isMéüSn*
df rtcin ou vaidade, renha deturpado alguma
eoisjL Pode-sç vê-lo pda irnpnrçjaJ idade de
^cus juíjcos sobre os grandes, pariieutoimeme
os que. cairio a Papa CJumcnie Vil. o empre
iíanim c o promover lim nos cargos que ttuu-
pou. Prevalecem em sua obra as digressões e
ns d i-sc u r.so.s, e í>& há iriui(o bons, c enriquecidos
com bdàs i iradas, nm* rudes se comprai dema-
Kiadfrr E a fim dc nada esquecer. embora
ttsstiRto em st ;á seja muuo arnplo, ele o diluí
tunda ao in Imito e seu estilo degenera em fala-

lórjo eidoEasUco, Observei também (jlic,. emho-
1 a aprecie imitto homens e eoísas, ac-omect

mentüs e resuUiçãeiL nunca atrihuí nada à
virtude, à relÊgiao. à consctcncía, comn kí ís.ed

tud« não existisse neüLe mundo, Todas as
ações, peu ruais belas que sejam na aparência,
dE as atribui sempre a jilguma causa viciosa
uu ao par tido que o aulor pode tirar delas, K
entretanto impos^vd admitir que nessa oifini

dade de fatos nenhum depare cuja cau.^a
seja louvável. A conup^âo não deve íei yide-

tão generalizada qqç ninguém Ihí escapasse.
Uso mc induz a crer que carece de sen&u crí

tico e la! vez haja julgado os outros por si

mesmo.
No meu Cuim nines, escrevi; Eis uma íin-

g líagem doce e agradável e ejttretnarneme sim
pies. A narração vem isenta de círuunióquíos.
a boa-Jé do auLor é manifesta. FaSd de .vi

tiicsttio sem vaidade, c dos oüLi-(.fs stm parei ali-

dade nem inveja. Seus relalôs c comentários
evidenciam uma autoridade c seriedade que
demonstram tralar-Sc de um homem de Famíln
iiu.slre, ramilíarf/ada com n^ácias importan
IÊÁ.

Nüf> mçmórlis dos Srs. Du Bcllsyt li semprç
agradável ter cobas tscritas pdas f>Cíi.wãs que
por experiénetá viram como manejá-las, Meu, v
cvidente qi*c nesses senhores observa- sc uma
latia grande de franqueza e da liberdade que
Jora de desejar como a que brilha nos antigos
cnjfliauLfr - cm Joinville, par exemplo, da
tíorte de São Luís. H^tnard, miriisírtj de Carlos
Magno, t mais rectniÊmcntc Filipe de Comrnn
nvs. A obra cm questão ê m,tis urna defesn do
Rei IVitoctsco E contra o Imperador Cartos
Qumin do que uma história. Não quero crer
tiue, quanto m fundo, tenhnm £>s autores
módificado os Caiei s que relatam, mus ^s apre
Ncntii fin não raro errônea menic, sob um u^petto
favorável n nds, omitipdti tuda o que ha du
panicularntemc delicado na vida dc seu vt*
nJior. Trruu se NCtn dúvtdn Alguma dr irabalho
cncomendjtíJo. A.s desgraças dos Sr% dc Mor;
morency c dc Brian não üàri mettcionadas. rem
sc lé li nome dc Madamâ d'Etampcs. Fodc-se
ndrmtir que se silenciem as coisas, sccrcía^.
mas calar acerca do que todo mundo conhece,
ignorar o que tamanha tmporLãnciü teve rios

negócin* público^ é indesculpável. Lm sutfla,

vc me acreditam, convém que íc dirijam a ci-

rros se quiserem ier um completo conheci-
mento do Rei l randsco l e düs ocorrénei^s: lIc

sua época. O que sc lê çam proveito é n nar
rariva das bamlli&s u feiios dc guerra a que
assrisiiram esses fidalgos, algumas palavras e

aios da vida privadíj dc certos, pincipej:, as
gcstòes t nugocmçóes: Ifvadan n çfeiro peln 5ír.

de L;«igeats em quu sc consignam muim uoj-
s:is; que merecem divulgação e .se acompanham
dc reflexões notãvóia.
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Capítulo XI

Da crueldade

Paruce-mc que a virtude é coesa diferente, e

mais nobre, do que a,s inclinações para ji bon-
dade, que nascem cm nós. As almas bem -nas-

cidas c naíuratmtm^ bem equilibradas seguem
Caminhei ídcrttíCOS C aprese nlam cm suas
ítçoes fisionomia igual à das virtuosas Mas a
virtude revela não sei quede maior, mais ativo,

do que deis ar -se. sob a influencia de uma feliz

compleição, serenamante condu/u pela füj
z5,g.

Quem. por doçura c inclinação natural, esque-

ce as ofensas recebidas, corneie uma beta ação.
digna de louvores; tnas quem, profundam ume
Ferido C irritildou luta Contr.i uni ícrrivd desejo
de vingança c pela ra/ão consegue dunmiar se.

fjtó melhor sem dúvida. Aqude age curto; este

viruiosamentc. O aiu do primeiro c de bonda-
de, o do segundo de virtude. Dir se in que a
vi n udc pressupõe drffcutdttk c oposição c nno
pode existir sem Luta, Tolvci jwju por que
quaíifLcamos Deus como bom, liberal, justo,

mas imo “virtuoso", porquanto tudo o que la/

ê natural, não necessitando nenhum esforço
para realista lo.

Ds filósofos, e não apenas o$ ciuótoüs. mas
iflmtwm os cpicuristus, julgam que nau ba.sut

síja a a]ma animada por bons sentimentos,
veja com justiça e se ache predisposta ã prsl

tica da virtude, nem que por palavras c resolti

pies sè çkvc acima das vicissitudes da uorie, è

prata» .linda que procure as op-CH-ierddudes de
prjjvü-lo. Vão assim ao encontro da dor, da
miséria, do despre/.o a Hm de oa combater,
mantendo smi alma nas alturas; "a virtude
consolida -se nci lura" . úii. Sóneca. I£u <jjjisç

nfu. somente os filósofos estoicos mas também
os ípicuristas, seguindo assim <i opinião
comum que coloca os primeiros acima dos
iCguiidoH, erroneamente aliás, em que pese ü

*múu espirituosa de Arreai Lau respondendo a

alguém que lhe perguntava por qu^ liintas pev
soas passavam tlc ma escola para ã de hpicti

ro, sem que se obsedasse a contrário: “muito
simples; com .galos fa/tmos capões, m»S ec-m
capões não se fa^em galos". Na verdade, a
síitLi dos ípceuristas, pela iiiLeireza c ngidez de
seus prindpio.5 c prceeitfl-S não fica atrás da
seita de Zenàa E um estoico discutia com
cirns seriedade do que aqueles que. para com-

bater Bpicunn, lhe emprestam palavras que ja-

mais disse, nu as deturpam, armando- se de rc

gras gramaticais para o interprétur de má fc c

aptín l ar idéias cortlr árias ãs que o filósofo pm
fossava ií pratscava, uni esLõEeu afirmava ler

deixadu de seguir Epiaird. entre outras razoes,

porque n caminho lhe parecia demasiado ele

V ado c inacessível, pois “aqueles n quem cllu

m;i:Tnis amigos do praicr, são na realidade

amigos dít honestidade ç da justiça, respci

Lando e praticando todas as virtudes
“s *.

F porque & virtude se fortalece na luii que
Fpnminandas. tidepto, entretanto, de uma tef-

ceira seita, reCuSa as riqueza; que muito IcgitL

mamente lhe oferecem os fados, pois quer, diz.

lutar contra a pobre/ a. e a sua ern prandé e

mine a o abandonou, Sócrates. parece-me*
submetia se a prova mais rude ainda, conser
v iin do sua mulher que era má, c se engcnhíivji
em o aUírment:if

N verdadeira e permanente
armadilha cm seu caminho. Hm Roma. Mote
In. chutando .1 penas ® voz da virtude, $o entre

os Senadores, resistia às violéneins dõ tribuno
Uli povo, Satumtnu, o quul se balia peta
víiçãü de uma Ict injusta em lavor dri plebe.

Tendo aüiirn incorrido na peu:i de morte, que
Saiumino estnbdcccfii pur;i quem «n- upuscs-ss

y seu projic t.o, c|m:t uo?- que o gcompuiihuvam
ao Lugar da execução: “é fki] fazer mal: tsso
não exige muita coragem. Ka/e r bem sem cor-
rer riscos è coisa vul^ur. Mus fanar nem. quaíi
do bs perigo em a fa/er, é próprio do homem
virtuoso", hssãy palavras comprovam o que eu
quiK dcmonsirar, que a virtude rccusq a com-
panhia dít i

r

aciÈidaÍJc; c que cantinho có-

modn. de declive suave, peto qual nos deixa
mos levar n atura Imenie, não è o da verdadeira
virtude, O çanmnho desia é árduo e espinhoso.
A virtude exige Jutii pura se realçar, ou eomfd

obstáculo* exteriores como no egío de
Mctelo, cujas penas o destino se comprouve
em abolir, ou contra as dificuldades imimas
provocadas ^ni nòs por nossos desordenados
ypctkes c irjiperfeições da nossa natureza.

Alc aqui minha tese se defende bem, mas
percebo de repente que, a ser justa, a alma de

* *,
Cícero.
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Sócrates. a míijs perfeita a rncu ver. não se
recomendaria partieularmçmc. pois rjüo eoncc-
bo que tenha s?du algum dia presa de desejos
condenáveis, Sua virtude, não creio que experi
meo lasse jamais alguma dificuldade em prurí
Cm-

I

n, rnj LÍvesse para taillo que ciUfüt cm tu TE
consigo mesmo. Seu raciocínio era ião perfei-

to, c Lai o seu domínio sobre si mesmo, que
ntmea deve ler nascido ndc o menor apeítle
repreensível. Sua virtude era Lão elevada que
nãn posso admitir alguma coisa censurável
tenha, existido nele. c o vejo au d anelo sempre
com passo vitorioso c trhittfaniç, solene,
embaraço. sem riada que o detenha ou pertur
bc.

Sc. para crxiMir. precisa a virtude de lutas
comra as paixões contrárias, dEvercmos con-
dmr que da nãn pode prescindir da cotaborn-
eán do vicio e que cMc lhe é indispensável a
fim t.k que alcance a honrosa reputação em
que ê t f.

I

ll

Q

ue seria então dessa corajosa e
gcnci-usa volúpia que propugna EipicufO, a
qual exibe semi mentos maternais peia virtude,
essa virludc que eia embala, anima e diverte
com oi brinquedos da febre.. da vergonha, da
P^brera, da morte, das prisõts? Sc eu admiti j

HLLe a virludc perfeita se reconhece pdn maiiui
ra por que combate a dor: a paciência com que
siiporu eL violência da gota sem sc comover: se
a tispklcr c as dificuldades são condições
conetais 4 í sma cxiRiênria, como se definirá
umk> essa virtude elevada a um tal diaputfjo
que nao somente despreza n sofrimento mas
eom dc íòüíl ddckandose sob u iwso de uma,
eólica extenuante? Essa virtude ém obediência
a cujos princípios, câuibdcciditti por eles pró
pmis. os eptemstas moldaram seus eitos e que
mu t tos ouLjus.amK» Calão, ultrapassaram?
Quando penso em Cuiiio a arrancar -st ^

entranhas pura morrer não posso çrçr que o
h HP* fel» stmplestncnu; porque hui tümaesta-
va Ifrcntu dc medo e inquietação, nem que
assim tenha agido imkaineiHe para obedecer
as regras dos ç&tóiCíut, qs quais exigiam que o
alo executado o Risse dcEiberadamcnLe, sem
emoção e wm que a ímpassibil idade se

<Ec s ei i en í is re- Creio que devia haver çiti sua vir-
Lu.de um Aixcesso de energia, que da era de um a
lempern uxuepciíjnal. II penso que encontrava
s>raxer e volúpia rm realizarão de ;ãu nobre
gesto ^ com prazendo se nele mais do que cm
qualquer outro dc syu existência: ^saiu da
viJ;u feli* por ler encontrado uma màn para
morrer H

\ ll lanu) assim o cresn, que duvido
Livcsse de desejado que tão bua opqrum idade
para um tal feito não se apre^en Lasse, F eu

H1
Cícero.

ataria convencido disso, não fosse a elevação
de sentimento que o levava a colocar o bem
público acima do seu próprio: e esto» persua
dido de que foi grafo ao deslino, o qual. um
favorecendo ™ bandido inimigo das liberda-
des d c sua paina, Ibc reservara Luo bela pmva
çãu. Fareoe-mc ver em sua. conduta, nessa
cireunsíàneta. sua alma. a qual devia experi-
mentar um prazer ejíirujordinúrio, »ma volúpia
viril w considerar a nobreza e a devação do
que ia faaer T “tanto mais orgulhosa de si quan-
m ia morrer

‘ r* a
t u sustentado não pela vontade

du conquistar glórias, cnmo pretenderam al

gunk que ò julgaram como julgam as massas,
pelo lado mesquinho o que fora indigno dc
ta-r.i generoso c escrupuloso espírito — . mas
peta beEcza do gesto* Cuja su h tim idade apre-
ciava melhor do que nós, porquanto mais do
Hu*: ninguim lhe eonhcda os móveis. Os filo-

sofo.s, feliz mcnLe, ncharatn que e*se ato tão
belo cm ninguém mdhor do qu^ cm Cai.ío st
accrtarpa. c que somente a e(c cabia acabar
assim F. hí> enunto. teve dc igual mente ruzã-u
cm ordenar a ncu Itlhü c aos senadora que o
acompanhavam rcsoluçãii bem diferente:
“Catão, que recebera da natureza uma severt
dade incrível: que. pela &uü eofistíúiciu c

imucnhtlfd ade dc seus princípios, consolidara
Lundu mais seu caráter, ónbu que morrer de
preferência a suptmar a presença de um
lirano"* 1

'

.

Todu inorifc deve cütur de acordo com u vida
a que põe fim. 'vo momento de morrer, uáo
dcvtErhos ser dtfereiiMis do que fomos. Sempre
julgo ii morte pela vida c aludem a ulgucm
ullÍíi moftó revela coergíu cm contraste com
umn vitfa dc frLU.|L[c/.is, penso que m trata upc
"» ^ uma uparêndíL, que nn rculidude c:isn

morte foi provocada por uma çausn frac;i c
adequada á vidn do mono.

PianLe dü satisfação e du facilidade ecun
que Catão suportou ti moric, a que atingiu pela
lorçií dc caráter, deveremoi irnagirar que em
u lf.o se ofusea o brilho dc sua virtude?

Quem Ufm cm cérebro algumas noções,
embora sucintas, de filosofia, poderá repfescn-
lar-sc Sócrates erri sua prisão, acorrentado c
condenado, tjvrc unicamente dc seus ic mores?
Quem não percebe nde, além da firmeza dt
õninm c da teaucidsde que possuía aormal-
íncnie, nlgo mais, u»i4 ^pútiE dc coniétiLa
mtnit), de alegria, nub paluvras que pnmun-
eiou e nas atitudes que itvc nos úhimos
rnomenjüs? O estremecimento de prazer que
sentiu no pus.sar a mão huí, marcas dos ferros,

up
Horâcío.

Ba Cierro
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nàn será um reflexo ún felicidade quu !hc imm
dâva 3. alma por ac libertar dos inconitxltít tlu

pítsíad-ü c por se Etcbar tão próximo o momen-
to em que u fiuuro lhe seria revelado? Calão
hã de perdoar-ine, espero: sua morle é mais
trágica e impressiona m aisT mas a de Sócrates,
não suj por que, é .ainda mais bela, Aristtpo,
respondujido nus que dela se apiedavam, excla-
mou; '‘Quisessem os deuses dar-me uma
igual," Depara ue ms almas de Calão e Sócra-
tes. c nasdoii que os imitaram (pois duvido que
algucm os íiaia igualado j_ uma prática são per-
feita e Lim^iante da virtude que se diria ter ela
sc incorporado à natureza dcEes. Não è uma
virtude nascida de um esforço, nem ditada pela
razao: a própria essência de suas almas, sua
vida normal e cotidiana clevaram-na a tal aiUi

ra. mercê do prolongado exercido da filosofia,

a qual encontrou rtetes um esplêndido c rico

temperamento. 6 desse morfn as paixões nefns-

ta^íh qnc em nàs germinam c crescem, não
acharam bredia por onde penetrar &eu& espiri-

ta A rigidez c a sirmctu dc seus caracteres
aJbgcm e eximguau a concupiscÊUCia* tão logo

stnlou inquieta- Los. Orç cumpre reconhecer
qüe c mui* bclll, cm Con^qucncia de uma Ca-
vada c divina resolução, impedir as icntdçòcs
dc nascerem e edificar n virtude a bafando o
vido em embrião do que se vsfqrçar paf deié-

Ui em sua cvplyçEKj e cortlra ele rriunfar ajtoís

sc ter «luregtw às suas primiiras seduções. I;

esta seg Linda ttfandru de se conduz ír ê por sua
vú/ m íii.M meritória do que ser senhor de um
lumpçramçiHo bondoso tr iáçjl. por naturezn
alhtao ao vício c a devassidão'* 0

. Nesta ter

ctira c ultima hipótese* 0 liúfticm, ao que me
parece. pode permanecer inoecme* mas uáo
AtFn virtuoso. Nio fnw a mui, mas não tem
energia .suficiente para fazer o bem. E imi
constitui uniu condição vizinha da imperfeição
e da fruqucaa. cujos limites são ião dilkeisde
^ estabelecerem quanto as próprias palavras
^bondade" c ^fcnocencia", as quais já tmlàtr só
despertam desprezo etn nâ$.

Observo que várias virtudes, eouio a eastj

dade, a sobriedade, a trnftperttnÇãT podem
desenvolver se em nós cm consequência dc um
enfruquéumenin de nossas faculdades físicas.

A energin di finte dn perigo (se ê que se ás de
chamsr energia), o despre*^ peta morte, a

resignação na desgraça podem provir — e pro-

vêm ntuil íu vezes — do fato de này saber o
homem jutgar os acidentes e nak> os conceber
tal quat são; por isso, por não compreender ou
por tolice, por vezes parece alguém vinuoso, c

10 invsrteu-ae a ordem tlu parágrafo para maior
elfluc-ia- (N. lío T

j

vi elogiarem cenas pessoas por atos que Êhcs
deviam censurar. Um senJiur iuõtano disse-me
dc uma feita o seguinte. que não depõe cm
favor dc seus patrícios: “a infiltra dc espírito

dos italianos e u vivacidade dc suas coitccp
Çíks selo tão grandes, preveem com laj antece-
dência os perigos c acidentes, que não há como
estranhar que. na guerra, tratem dc sua segu
rança antes mcsino de surgir o risco". Qs fran
cescs f üs esponhõis. acrescéntavO. que n?u.i

tem tào bum olfato, o que ns torna temerários,
prcci.^um vtr o perigo e toeã-lo com mãos
para se _atemorjzarcm, Quando ocorre o aci

dente, nao o sabem enfrentar. Quanto aos ale-

mães e nos suíços, concluía, mais grosseiras e
cmboLâdpç, nem sequer ae dão conta du perigo
euiLcm de serem abaLtdos pdo golpe, lim verda
ik tal opiniào pode não passar de piadu, m n

\

uma coísíi é certa: na guerra os estreantes
uiriscâfr r.e nãn raro eotu um;i umprudêiiern
que nm tnais demonstram depois dc cscaldu
do,H; ‘"hem sabemos quanto podem Sijbre um
guerreiro a sude de gloria £ udoce hnnrn dc um
primeiro embute^ 01

, Eis por que, qttftfldo sc

julga uma açãn parlsculor, é ncctssãrío prjndc
rnr as eircunsi âricLas cm que ^c verificou, c, cm
seu lodo, o homem que a praticou, ante^ dc -.c

pronunciar acere a de sua classificação

A propósito, uma palavra q mcü respeito^

Ouvi meus amigos denominarem prudência o
que em mim era sorte, e eon siderarem r«ul-
taiue dc mm ha coragem c de mmlm teniicidadc
° Q Uíí decorria dc minha clarividência nn qná
lí se du siiuãçutJ. airibu In do- me nsaim do íieasu
qhCiiidüdOFi más ou bons, A Ei às cíhíiu làó Junge
daquele grau de perfeição <m que a brinde se
íonm liábjLu, que mmça dei provas dc Jiaver ve-

quer alcançadw o gruu precedente, não mc
[cndy nunca esforçado dc fato paru comer ns
meus dcsíjO-s, Minha virtude não pa^a de
inocência. ou melhor. cia é ncídleniaJ & forruiiiL:.

Sc tivesse vindo ao mundo com um Lempci>
mmiij mais desordenado, crçjo qut meus sofri

mertEüs houveram sido grandes, pois: qunsc
nunca sk:i üpttr un^a vontade firme ao assai i

o

í!as paixdcã. Fpi>r um pouco vbl untas que sc

tivessem mostrado, houvera-me rendido. Não
sei alimentar querelas e conflbiiis dentro dc:

iTum De sorte que não tenho grandes méritos
cnn não çxibir muito vícios:

ih
5c xnínhu rsatu-

rcía c boa, se tenho apenas uns leves defeitos,
um bdo rosto também pode ser alpümas
manchas

o

devo menns ã razão que ao
des titio. Rste lez-me nascer de umn raça repu-
tada por *iia honradez, c de um pai evratente.

’ 1

Virgílh>.
,JJ

JrJorãí:!o.
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Não sei sc ncrdc] em parte o seu caráter, se ok

exemplos ele minha ííimJlía, 9 hw* educação

que recebi na infância para isso contribuiiíiü

insensivelmente, qu kü nasci com isis predispo

siçõcs: “seja porque a Balança mu viu nascer,

ou o Escorpião temível e Funesto na hora do
nascimento* ou o Capricórnio que impera lira

nicaincntc sobre os mares do Ocidente” 13
. O

que u ccrtu é que abõrrtçu vícios- Ay pükt
-r;.iy de Amístcnes. m alguém que lhe indagava

qual ü mdhor aprendizado da vida, parecem
aplicáveis a meu caso: “desaprender o mal". A
repulsa que sinto pur uit parle de um senti

munia tfio na Lurai u pessoa! qilc CtoC instinto,

essa impressão que remonta aos meus primei

ros anos se perpetuaram sem que nenhuma
circunstância os modiíiüás^c, ernbora* par nà»
uhcduecr a princípios rigorosos, me uíoría
pcrpclrar akis que no Én(;mo reprovo. Pode
isso pnreeur uma enormidade, não é menos
certo porém que meus costumes são mais
morigerados do que minha inteligência, minha
concupiscência menus desregrada do que

minha razão* Aristtpo professava ideias tão

ousadas cm pro! dus riquezas c du.s prazcFcs,

que revoltaram iodos os Plbàsofa^. era nn

entanto muito diferente na vida privada. 'Icn

do lite Dioiimo. o Tirano, aprontado ixus

betas jovens para que escolhesse, respondeu
que its Icvhvü md:iy, purqnamo Pins urrara riu

preferir uma às outras. Em chegando cm casa.

porem, mandou u* embora intata*. Qu eivava

?iç o seu criado ücroí veie cm viagem dn pe&o do
dinheiro que carregava; sugeriu Arislapo que
i irasse o excedo e o deixas*? á hçiru Uci

caminho.

Epteuro. cujos dogmas não mt religiosos e

nos incitam ;t gtízur a vida. viveu muito preiu

ás praticai reliaiasas e ao trabalho. Assim 6

que escreve a um de seus amigos dizendo que
vive scrnlÊnte de pâi» prCUi e ã^uu e pedindo lhe

que lhe envife um pedaço de queijo a fim de ter

a possibilidade de uma refeição abundatiLe,

Será verdade que. paro wsrmns eompleia
menie bnrK. senh-utim de o ser por disposição

natural e inconsciente, indcpcndentomcntc de

leis, raciocínios c exemplos?

Meus desregramentos não foram, graças n

QeuM, dos mnU repreensíveis; condenei -oft

uomo increcijun. porque não checaram £1 per

turbar o meu discernimento, Reprovo os

mesmo mais acerbamente em mím do que em
outrem. Ei Ludo, porém, pois lhes oponho resis-

léncta diminuto c dci\u me levar fucilmenic

por ckas. cunquEinLo üHÍbáfvitlir dbtLsns e jmpv
dif que degenerem um cxcessafit porque, se não

** lloráciu.

e ornamos cuidado, novos vicios. nascem dos vi-

cíos antigos c ac ab-im pnr aluar s Lm ul Lirtcd

mente. Esforcei me por restringir os meus, iso-

lá-los e atenuá-los na medida do possível.

" Afora íüíw* uât> sou viciado”
9 *.

Afirmam os esLÓicos qu£. quando o sãbiu

fipc, todas a*£ suas virtudes participam da ação,

embora uma delas, segundo a natureza do ato.

pareça predominar- Vemos algu semeihsitnc no

corpo humano, u qual não pode. prF templo,
uníregar se ã cólera s£m que todni os humores
SC pctrlliísm í:ri movi muniu. D.tÍ ji üunL-Êusào Jt

que, se nos abandonamos a um vício, todos os
outros 5G apossam de nós, Não trreioque assim

aconteça, pois percebo em mim o contrário.

.Sãjsvlíhs coisas* sutilezas sem fundam etim. em
que Kc comprnTCjn par vtzCs «k fihisofali. Si.-

sou vítima de certos vidos, fujo de outros

como fugiria um santo.

Os pcripalátícoü negam es&a união indissci

lúvd e Aristóteles é de opinião que um homem
pode ser avisado e justo apesar de imoderado c

incei nl inentç. S<"icra(ci. COtlfdSSSVa, ,j quem II il

observava que sua fisionomia revelava uma
icndèncin para o vício, que. detívamenEc. se

umiifl indinndo para n desregra mento mas se

corrigira por considerar um dever Tu zé -lo. f>y

nmigos do dlÓSolb E^ilrHííi dbinrn que. Lendo

nascido com um gosto acentuado pdo vinho t

pelas mulheres, chegara, pdu força de vontade,

n abster-se de Etmtms as coisas.

contrário, ;lk boas quni idades que tenho,

devo- as II bofl c.H trela que presidiu áa meu
nascimcino; nSd as obtive po? decreio. preücí

tos nu aprendiz ado. Minha inocência é inatâ e

ingênua: lenlm pouca vmuade t pouca nuilicia.

Entre os víeios, um Iiü qud detesm partio u

larmente: a Crueldade. l
Jor instinto c por refle-

xáo, considero o a pior de todos; c chcçuei

meímno a csra fraqueza de não poder ver mola
FC3T1 mu franpo kciti que me ^cia destigradável.

nem p+iss^i ouvir umn lebre nos dente:,

do.-, cães, nifinsfir de adoriir a caça,

Os que combatem n vohjpia. n Hm de mov
tmr que é viciosa c ablíirdn. flJepgm que.

“qutmdo levada ao pwoxismo, nos domina a

ponto de destruir nos a raaão": c em apoio de
sua ic^e invocam o que sem imos ao nos unir-

mos ã mulher “quancíò, à aproximação do pra-

zer. o sexo vai fecundar o sç«fM, moipento
um que a satisfação dos sentidos como que nos

desirói e destoii a razáo enlevada peia volúpia.

Acho que pode oçorrer çoiaa diiçrenlc ç que
nos è possível, ím querendo, cer outros pensa-

rneriím nesse insto ntc, mas P3tíí tanto hh que

** Juvçnjil.
* ç UqcrêçLO.
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fortalecer 3 aíma. Acho., por experiência, que
podemos conter o efeito desse prazer e não
penso que Vêrius seja uma- deusa imperiosa,
como aJirrmtm alguns mais çaslus do que çu ,

Nem considero mtlagrc, como diz a rainha de
Nrhvarra cm um conto de sen ’'l kptnmçron"
(livro mui Lo agradável no genern), nem exces
stvaifiçntc difícil pastar noites inteiras, com
calma e if&fiqüil idade, au lado da mulher dese-
jada durante longo rompo, cumprindo u pro-
messa fêita de nos contentarmos simplesmente
com béyns c presença palpável. Creio que a
i:a^3 nos dá melhor evempio da impolizncia
momentânea da razão; 0 prazer ê menor, mai*
as surpresa sàrr maiores, c nossa raz ão mar a
yilhada perde a faculdaLie dc afdr quando..
inopan adam ente,. ãpós demorada esperte .njrge

'* animaJ onde menos 0 aguardamos.. O irtci

dente, os gritos* -comovem nos dc tal modo que
seria ííillciL para quem aprecia a caça, M

n

desviar o pensa men Co. Poi isso os pí>ms
representaram Diana indiferente is chamas do
amor u ás flcchás dc Cupido: pois "como não
esquecer eniao as mgEícias do amor ?"* *

Volvamos ao nosso UJmiL Entristecem -roc
grnndçpfièrut

;
1S rílisÈJ-ias alheias. Quando, por

umu eareunsuânesn qualquer, mc encontro ctjm
alguém em lágrimas, choraria facilmente
jontu, íjç alguma coisa me arrancasae lágrimas,
Nada rnc comove mate do que ver dm:nr. de
verdade ou ftagidomcnie, ç me cm pbitwa,
Não mc u piado dos mortos; artlcs m invejaria,
mas lenho dó - e inutití dos aganteumes.
Ds ttdv&gena, que assam c cornem 0 corpo dos
morim. provocam em mim uma impressão
iiicnos penosa do que os que ca atormcmíim c
ior curam quando ainda cm vklci: não posso st
quer assistir ca

I

mamente ás Gxccuçáes capjiais
im postas pdu justiça, por mais rttzoávçis que
sejam.

Alguém, querendo dar uma prova da de-
mência de Júlio César, di/ta:

IK
erú suave cm

suas vinganças. Tendo forçado alguns piraías
a so fenderem, pirauí^ que 0 li aviam aprisio
tiudü ui ties exigindo resgate, cootcatou se com
os mandar estrangular, só os crucirieando dç-
poiíi dc mortos. lí lendo Filêmcin. seu secreia
rio, tentado envenená JoT mandou 0 vim pies
mente executar, sem antes o torturar". Suin
dizer quem foi tsse historiador la[mo 9 7 que se
atreve u considerar demência o fato du apenas
mandar matar 0 üfeiiüor* fácil é adivinhar que
esl ava sob a Impressão tio.1

! horríveis c repug
nujtres exemplos de crueldade quu os tiranos de
Rfifitü pusçrum em voga,

** llurácio.
J f

Siletóf] io r na hiíigraiifi de César

Quanro a mim, parece-me cruel, mesmo no.s

;iK>s dçjusí.içíu Lu do o que vai alem da simples
morte. Ê mais cruei ainda de nossa parte, a nos
que deveriamos cuidar de fazer com que as
almas abandonem a terra scrcnaínentç, o que
se. toma impossível se as submetemos j Ior
õicntoí intoleráveis c atrozes suplícios.

U! Lima mente um toldado preso. percebendo
do alto da lurre cm que sç achava, que 3 multi
dão reunia ç carpinteiros construíam um
patíbulo, imaginou que sc traiam dele. RcsoJ-
vcu então matar- sc ; c, como não encontrasse
senão um prego enferrujado. vibrou dois gol
pc-s na garganta. Vendo que não obtinha o
resultado de^juil-!', deu novo golpe tio vunjre,
deixando 0 prego no Jérimuntu. D primeiro
guüjdu 3 entrar na cela tmconlrou u nesse esta
dH.i,. ainda vivei mas quase sem forçai Com r\i

ceio de que falece.sse, sem purda dc témpo c
À* prc^2Si,7í leu Ihç ü sentEoça, Av> .vnbcr que
eslava condenado íípcnjts a scr dcgLHado. o
prc^i lomo que recobrou 0 animo, jicüíehiu n

vinho antes recusado e louvou s@u;s iuí/.eü peJu
hrandura du pena, üclí,irando que resolver n
sutddar sc dc medo dc sofref rnaiü dolorosu
irurníc, pois pensara que os preparativos a que
assistira íüssertl piira ele. h parecia (cr su livra
.dí

-1 da morte. t:Uí somence porque e roçara .1

maneira du morrer.

Acilo que eascs exemplos de rigor, pcJos
quais procuram impor respeito ao povo,
deveriam faír praticados eom os de.ípt>jos mor
lais dos cfimtnüsüs. Vc los privados dc sepuf
lura. queimados, esquartejados produziria o
mesmo efeito nus pessoas quanto os suplicio ^

que llies infligem cm vidu. tm^ra nn reul idade
pi.iuco sntninqmm. pois como sc tliv. nos Kvan
«elhosr Mmatam u corpo; nada mais podem
fa/cr depLiis’ ,flp

Mas os poetes ressaltam muno bem o hor
ror que lhos sevúaas acrescentam á morte;
^Ahl qut ^e urrustenn dcsonroifamchie por
Lí-Tríjr güiçia4Ldi,i íjjiguc, os rcitos dc uíti rc4

semiqucinuido, ossos á mosira"* 5*.

J
; ncontrei mc pm dia em Roma, no momen

to ein que executavam Caiena, ladrão famoso.
Estrangularam no primei ramcnic. mui que os
assistentes mani Testassem nenhuma emoção,
mus quando u começáram 3 usquarlcjar, já
nãn d:tvu o carrasco um kA golpe stm que o
pnvo o açomptirh asse uom gemi-dos e excÉa
mações, como sc cada qual atribuísse os pró
pHoii sentimenUTs àquela carniça, raj>, nirocí
d ades devem exercer se não no que ainda vive
e sim na carcaça. Inspirado em penjsamtnlo

Sí
SlpT,UCJÍiL.

* ü bn uh, ch ado po r Cítcro.



rmãlogo é que ArtaxcrxcF; temperava ç> ruior

daí antigas leis pcrías e duierminava que os
lldjdgos que faltassem ao seu dever, em vez de
serem aço irados, fossem despojado* de suas
roupas, aí quais seriam açoitadas em lu^at

deles, e que, cm vez de lhes arrancar os cabe-
los. lhes tirassem simplesmente os chapéus, Os
egíperos, r :ío. devotos, adiavam que atendiam
às exigeneiss da justiça divina, sncri ficando
lhe porcos, vivos nu Cm efígie. Idéia ousada.
CSSa de querer pagar cüm pinturas t símbolita
mciue Lí Díms. que ê substância eswinL-iHL]

Vivo cm uma época em que. por causa de
noííaí guerfâi ^svis. abundam os exemplos de
incrível crueldade. Não vejo na história aniipri

nadn pior do que os fatos dessa ruim reza, que
se verificam diariamente c nos quais cão me
acostumo. Mal podia eu conceber, antes de o
ver. que existissem pessoas captes de malar
pelo simples prazer de matar: pessoas que
esquartejam o próximo, inventam engenhosos
e desconhecidos suplícios e novos gêneros de
assassínios, sem ser movidos nem pelo ódio,
nem pelu «ohi-çp. no intuito un ico de assistir ao
espetáculo dos gestos, dus Lonlorçoeí Iruncmá
veE^, dos gemidos, dos grilos aü^uatjudos de
um homem que agoniza entre torturai. k o úl

limo grau a que putlu atingir a çruddadc: “que
Uttl homem imite um homem, \em ser iitipcIiJu

pela colcn ou o medo.e unicamente para o ver
morrer

"
1

Quanio a mim, nunca pude sequer ver perse
guiratti e matarem um inoc&iHç flrumuJ. sem
defesa» c do qual nada lemos a recear, como è

o c siso d Si C itç Ei, ao ^Vfiad i r . n quai. q uand*

i

lole^i c sem forças, c sem mais possibilidade
dv fuga. >,e rcnai; e como que implora o nosso
l^rdki eiím lágrima* no* olhos: "gemendo,
ensanguentado, pede mercê'

1111 Um lai csfic

táeulo sempre mu pareceu muito desagnulávcL
Sc pego ülguro jmimal vivo, dou llie liberdade.
D mesmo faz ia Ph Afloras que enmprnva peixes

ú pússuros paia os r-oltur: "í-oj, creio, com
sangue dos aiiimuk que o ferro sv cingiu peta

Primeira vez’
1 **, th que são Vringuinâfirtii

ct\tr\ os bichos, revelam uma natureza pro
P^usa :l crueldade. Quando se ;u. ostumaram
ci>i ftoJTiu com og «pCiicutos de miUanÇas de
animais, passaram aos homens, t aos gladiado
res. A própria natureza, a meu ver, agrega no
homem certa tendência paru a murnímidude:
ninguém íC compraz cm ver oa hichos brinca
rem c su acaricia rem* mas todos se excitam
ame suai lutas ferozes, Para que não riam
desta simpatia que demonstro pelos animais,

Sêrvocík
,ül

Vsrgíliü.
lú * (WuVuv.

observarei que a própria leologia os reco

menda a nossa benevolência. Considerando
que o Criador nos pôs na terra p:ira servi- Lo e

que fies sãO como nós da mesma família, anda,

bem a teologia um recomendar algum respeito

e afeição pelos animais.

Pilãgoras Toi buscar nos egípcios ii dogma
da metempsicose. Posteriormen ter essa idéia fni

iiceita por oulrm pnvns, entre us quais os nos-
sos druidas:, *‘as LiFmíis não morrem; após
abandonarem suas primeiras residências pas-
sam a uniras, c assim c clémnmentc” 1 ° 5

.

A rcMp.iào dos antigos- gauleses admitia que
ü alma é imortal e deduzia que mudava sempre
de lugar tranuperíando SC de um corpo para
outro. A esta idéia juntava- se a da justiça divi-

pui^ segundo li conduta da alma durante a

sua permanência ljtí dadu corpo. Deus 3íie

design n outro em condições mais ou menos
semçlhartc-i: “apri*íi>na ay almus cm uorpos de
aniniiiis: a que foi crud no urso, a do ladrão
no lobo, a do velhaco na raposa . c dcpoií
du ler asítiii passado por mil mrt.aiHúrfòses,
purificadas enfim nn rio do Lst|Utri:imcTUo. são
devolvidas llm suits priinitíviLií formas huena
nas A nlntj vakiUe, encarnavam -na em
um leão: concupiscente, cm um porco; covar-
de. em um veado ou uma lebre: maliciosa, cm
umu rapoia; t ítístm por dianee. alé que. puriír
cada pela penitência, volt&s.st p.im o corpo dü
um homem 1 *' M

tu incarno, reconJo-nic, quaíi‘
do da [.mefra iíl’ Tróia, era Hufórbio. IIÈho dç
Pnn l^u

w1np
.

Nrão conèordn com esse parcíiteíco cnire ov
ammáis e ntk. Não compartilho :t maneira de
vçt de certos povos, entre os mais amigos c
cIvlüxcuIom, que aiüu somente; admitiam uni-
imiis na íocitdudc dos homens, mas ainda os
colocavam muitt) ãcimn de si me-snlos. fineani*
vam nos uns cumo familiares privJlíigt,ido.s dtfs

dcuKBHU por ylus demonsir&Yurn maior rcíptito
l

1 uorsideraçSo dn que por qualquer ser liuma
no; oturo.s t indo inais longe, reçonhcciam-n.oh-
p(M d t“u^ c nâo ;nJóruvjim outras divindades;
“u* t^rtsaròí divinizaram ns bichos porque
dtílüs tiravam proveito" 1 ü l

. "Uns adoram o
crocodilo, outros conlemptwn com ssuiio ler

ror n ibis ai iniun tuda eom verpenteSr Aqui br

í

lha rm nliar a ímugem cm ouro de um símio de
cauda comprida. uEém. adora-se um peixe
do Ni In: alhures, cidades inteiras prosiernuin
se diante de um cão

" 1 lifl
.

Eil4
(d,

Claudifluu.
105 A citaçati ê repetida no tesecn sob essa nova
forma, (N. do T.)
106

Ovídio.

Cícero.
,0M

J avena!.
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A iiuerpretaçio muito aceitável que dã í
3
lu

Lajxü desse em?, ü também honrosa para 05
animais; não era u gato ou 0 bui. por exempJu.
que os egípcios adoravam e sim os atributos
divinos que siurj bo \ i/ avam : no bui a paciência:
no ^eüu a vLvacítljiüç; ou como unire os íxsr §na

-

nlioes e os alemães, o gostu pela liberdade que
cies Colocavam acima de tudo o que vjnM de
Deus,
Quando encontro em autooc* rmulo sensatos

drsscrtaouÊS lendçrucs provar curla scíítc

lb:mca entre <>s animais e nós, quanto partiei
pum de nossos próprios privilégios e quanto
íecíios cm comum, torno -me muito menos pre
siinçOsfl í abdico sem dificuldade essa realeza
imaginária do homem sobre as demais criatir

ras.

Man, ainda que tudo i^o «J i &c Lit ívd

.

cumpre nos ter certo respeito não jjnni eiitc

pcius animais, mas lambem por tudu o que
ejiciírra vida tí sentimento., inclusive arvores c
plantas. Aos homçtis devemos justiça: ás dc
mjtis criaturas capazes de lhe*: semir os ufeiios,
solicitude í benevolência. F.nirc das c nó* e*N-
tem rdaçòus que nos obrigam rcciproCiMneniç,
bJào me envergonho de confessar que sou niu
Inclinado ã tem ura c ião infantil a csw respeito
que nlo sei íccusar n meu cão ai festa:- intem
P^tivas que me l'n/ H nem m que me pede.

Os turcos possuem estabelecimentos cm que
recolhem os animais c hospitais em qire 05 ira

r_am. Os romanos aE intentavam a expensa:-: do
Lesoum t>s gansos que linham salvo o Capitó-
lio O.H ntcnicnsüs haviam decidido que as
mulas c os burros empregados na construção
dn templo da Hccatompedon seriam deixados
em liberdade e pastariam onde quisessem sem
qoe ninguém ofi. pudesse impedir. Os Ei,grigcn-

linos tinham por costume corrente enterrar
ccTimoniosanicnte os animais queridos, cava
los datados de algum 3 qualidade rara, cães u

pássaros úteis uu simplesmente dívmidos, A
riqueza e u quantidade densas scpuLluras., que
SiC adtij iraram asmla iccalos depois. nâu figu

vam alràs das que lhes eram peculiares em
tudo. Os egípcios enterravam os lobos, os

ursos-. Os Crocodilos, os caes c o* galús em
lugares xagradúi timbaLvamavam m>* c usa-
vam luto cm suft memória. Cirtiun deu honrosa
-'sepultura íh éguas com que ganhou ires vc!íck

consecutiva* as corrida* olímpicas X&mipo, o
Amigo, tn ferrou wu eão cm um promontório,
no mur que desde então ceve seu nome, F: o
pmprio P lutarco teve éacnipulm, di/ tw.t, cm
vender com algum lucro, e enviar ao matado

u

ro H Uni bot que íhc fora útpl dur&me muito
tempo.

Capítulo XII

Apologia dc Kavmoiid Scbond

f- em viTtlaile a ticncia coi^a imporlunU; ií

úiil. C),i 4ut .1 derreiam dd., pruva ile

deí Não cuniidem ciitret;uut> seu vaJor ià\>

deyudo quanto 0 imaginam alguns, como o
niósofo ilerilü. por exemplo, quu a ancara
como o soberano bem c Ibc airibut 0 poder que
não icrci. -l meu ver, de noh. tomar sensatos e

xaliÉifetios. Ou como outros que nela vêem u
mãe de todas us virtudes, resultando d u Igno
rãnuia ttvd<?s e>s vicio.s.

Se assim cu cabe irncrpreiã lo.

Mintm qasíi esteve sempre cibcna aos ho
intípi.-. Je cifinciü* ^ cies ri conhççem bem Muu
pai

7 que 3 dirigiu durante mais de ejnqíicnuL
anos. animado por esse entusiasmo dn Hui
FriinuÉseíi I pelflS leiras, procurou .'^iriprc to-m
uuidado e grande interesse a companhia dos
doutos. Recebia hü conto sç fossem santos^ in:--

pirados n;i sabedoria divina- Recollnu seus
pregem is c dçíicursos como orãculos e c^m
turno maior reverência g fc quamo nstoextava
à atturH tk <?', juljíür. nãq tendo lido, coiqu nh*
tiveram setiK avos. ínilrno gontAío com as
letras, iiu tumbèrn aprecio rmitiu, mas não
os adoro.

Hnu-g o^ que rcccbco meu pui figura Pierre
Ktinuel. homem de grande reputação c que se

demorara alguns dias em Montãígric 1 aí\ eom
1 1 ll 1

"! 1
L
. sábios. Nu momento de partir preisen

ícou nos com uma obra intitulada 'Trologta
Natural uu Livro das Criatura^, du Raymond
SebnruJ Meu pai conhecia peifciiamenie o un
dano c o ^'ipanhLiL e aendí? a obra üserim rttstj
dlnnia língua, cnibgra mesclada com LCfilliiia

Nr

o casitlíj.
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pões latLEir-iH, pensava 13 urinei que, com alguma
ajjda. ele a pudc&se ler e dela tirar proveko-
Kecotnendou lhe u livro ^>or scr m-uiLu útil e
apropriado às circunsíàncius. pois estávamos
na época ern que a Kdbitna dc Lutem cottk-
çüyjl a expandir se e a abalar cm muitos paisc^
í« antigas crenças, A esse respeito Bunuet
mostravri se clarividente, prevendo, simples
mtiittc pelo mcíoeÍEiiti. que esse principio de
doença degeneraria logo cm tracrávcl aieísmo.
c isssü porque o vulgo, não *endo capar de jul
gttT us coisa* em sL se :í?.ctd às aparências.
Quando se icm a ccm.eTidadç dc, pur umg vez
que seja, mcil:a-l« u desprezar e ooniml&r as
opinióes ame as quais rcspeiiosamínte :>c inch
rsíq porquanto implicam cm sua salvação;
quando se põem um dúvidn ucnos pontos de
sua religião, submetendo-os a m-u julgamemo.
dc acabn muilti rapidamente poi sentir a

mcsm:i incerteza para com todas ay suas dc
rnats crenças, pois as que ficam têm menos
autoridade c fundamento do que aquelas dc
que o despojaram. Libéria sl\ cntàn, eumo de
um jugo lirunko, dc todos o* princípios que
rceelXíra com âpOtu rins IcrS Ou nos aniigüS
ct>Êiumüs, “pois calcamos aor> pés úe hom
$r*idv aquilo que mais veneramos” 1 11f

. e tieci

dc desde logo não mais aceitar o que não tenha
;mtci, examtn&do e aprovado,

E>ius nines, dc morrer, lendo meu pai por
acaso encontrado o livro sob um monte dc
papets uhtmdcnailos, pediu -mc que o vertesse
para o francês, lí tarefa das mais fáceis tradu
i-ii tiuiorcs como esse, cm quem o fundo c

mdo; já o mesmo nào ocorre com o.s que sacrj

ficam mu tio :i graça e ã elcfãncia do nstik,

prjneipaJmêruu quando nos devemos e*pressnr
í‘ii uil| í k linpun rnaís pobre que a do original,
Para mim traiava se dc trabalho incdlio. m«s
ocorrendo, por felicidade. ler eniâo alguns
Iní.erçi, c nada potlcpcln recusar ao mtilhor do*
mds.il/ o piiv.ivd ç terminei a iruduçftLj. Muu
pEti ficou salísJoítissiijnu e quis que a obra se

imprimis**, u que sc fez depois dc anu jnonç.

AcIièí belas ;ui ideias do autor, sóJidü u
csirijlLir:i dii <‘4>rLL c piedosn n sua inspiração

.

Cvmu muitas pessoas SC distraem em sua Icitu

ra, entre a„s quais senhoras a quem devemos
obrigações. não raro me Foi dado ajudadas
1 1eairuind.il ap duas prlnciptiia objççüCs que
fazem nn livro.

O objetivo deisiÉ: èousatki e corajoso, puía ac
propõe estabelecer e provar, cuitira w ateus,
iodas as. artigos ilc Ee dít religião cristã,
baseando unjçamcaiç em razoes humana c

nuLur;tis. em verdade, acho-o ião firme e fào

110
l-ttcrôcio.

brilhante Úísmc ponto dc vtila, qim nãjtí creio

seja poü^svcl tonseguir mais, Jietn pense? que
alguém o tenha eunseguidp. Parecendo-rnc a
obra dcírtasfiido rica e bda para üuior Lão
pouco conhecido e de quem nada sabemos,
sen rio que era médico, espanhol, c residira em
Tolos a há eerca dc duzctLtns anoa, indaguei de

iraportância junto a Adriano Tournebüs
que tudo sabe. f.^e respondeu me que. a seu
ver, podia tnunn bem Iraiür de uma quinta
essicncin 1 irada de Simin To má;-. Je Aquino,
cuja infinda, erudição c sutileza de espírito

eram as únicas capa/es dc cais ideias. Como
quer que seja (e n hipótese de Toumcbus não
basta para tkspújar SebondJ, trala-se por certo

de um homem urninCnLe que escreveu hetí 1

,

sim.is pãginaa.

_
A primeira objeção ao livro c que ps cris-

iãi>s se enganam ern querer sustentar com
argumentos pura mente humanos uma crença
que concebí! pftla fê c por intcrvençlo
p ar L i cul zir du j-iaç;i divina. Parece mu que lai

objeção provêm dc uma exagerada piedade,
por mesmo convem rcfutã lq oom tanin

nlaior dcficíidcza c rcspeiiOr L è ncauí espirito
que gomaria dc responder. Seria iqrçfa para
aíguúm maJs versadb em ecologia do que eu,
que ti krtofo. Fruretnnto. julgo cjue enl uma
Cóisij rim elevada n divina, quí utíbroexccílc u

inleligúncin humnna. corno eiss;.i verdade com
que n bondade de Deus houve pur bem itiutiJ

itar non. Cumpre que Í
J
.L- rms continue a auxi

Har r e que tà por um favor especial dc Sua
parte podemo* concebe la e pcmiirã lu. Aburi
douqdoi. unicamente á iioüuí imcligçrtda, nâo
soremos eupazes. pok sc assim não fosse, mui’
tos espíritos huperíorcfi c privilegiados como oy
quo fiorc-íccr rn nos séculos pandos teriam
chegado a fé por irucrrnédio d li. È
s^jiícnlc ;i fé que m>s. revela oíí inefáveis misié

nos de nossu níligtào c no^ confirma a ^un ver
cinde; 0 que não significa iiàu seja bd;i c louvà
vul empresn pòr a serviço dessa Fé os meios dc
investigação que o bomcrii Ftctbcu dc Otus, t
rtào há como duvidur um momento sequer seja
ÇSEC o emprego mais digno que nos caiba, dar a
nossas i acuidades mentais, rtem exista ocupa
çào e objetivo mak ckvAdfó para Mtn cristão
do que os dc orientar seus csluiíos e medita

Çíidü no sentido dc etnhelezar, -esiender c
ampliar os ülicerees de sua erença. Mão nos
L-tmíenTcmos mm colocar no serviço dc Deus
noi.si.-N uspíritri c nossa alma; devemos também
prCjLur Lhu uma hoTnqqmgcni Íiialcj, poí,H todos
oí nossos órgãos, iodos ds atos c atitudes con
correm para a Sua glorificação. No;isa razão
deve agir do modo e dedicar-se u
amparar nossa fc, sempre porém sob a reserva
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dc íiàü ícti afinar que por rí só, pela forç ;

l

que
PlhIç alcançar. Iht seja dado adquirir essa cien
cia sobrenalurJ qmj provém dc Deus.

Sc LisHa LÍtnciEi nãci nos penetrasse por
extraordinária graça. se não entrasse em nns
senão peia força do raciocínio e outros proccs
nos humanos* não ocuparia o lugar nem teria o
esplendor que deve ter. Creio, porém, que
a.^im c que nos penetra, Se estivéssemos uni-

dos a Deus por uma fé ardente, se a Ek nos
prendêssemos pur Ele próprio e nât> por nós, se

GOsra fé assentasse cm fiindamenlo divino. as

tentações humanas nâo teriam « poder dc nos
abalar como tem; resistiríamos sem dificuJ

dade u tão Traços assaltos. O amor à novidade,
a (ãrania dos príncipes, a sorte de um partido,

as mudanças lemcràrias c fortuitas dc nossas
opiniões, não conseguiriam estremecer ou \ihc

iult as nossas crenças; não nus deixaríamos

perturbar por jumentos novos c nenhum st

retônes no mundo nos impressiona ria. ftesolu
ios -L* sereno enfroniarEumos esses golpes;,

“assim urn vasíio rochedo opõe íjua massa ao
furor dqs ondas que rugem e se quebram de
encontro n du

"
1

1

\

Se císííj mio divino m>s atingisse ainda que
dc leve. em tudo u veriam, Nossas palavras c
nossos atos lhe refletiriam o clarão, tudo u que
emana dc noa síria iluminado por mo nobre
claridade.

Deveríamos emvergofihitr flps. O Udcpto dc
qualquer *eiui Ism mina. por estranha que seja.

a ela adapta rigomamente sua conduta, a nós
outros cristãos m nos unimos à nossa divina
doutrina pí.ir palavras. Quereis a prova? Coni
parai nossos costumes aos dos ntaúmelanos c

pagãos e vede quanto os nossos são inferiores,
mesmo quando devido k superioridade de
oossn rclij^in deveríamos brilhar extrai>rclínj

riíiTOcmc, Cumpriria que di&sesMttiT são justos*
caridosos, bons. logo de vern ser eristaOS, O
rc&fto e comum a Urcias as reügiòcsí u cspur^ii

a ooníjunçij, os acontucirnenipH que rónak-
oorn, as cerimônias, as penitencias, os mártires.

Q que deveria distinguir a nossa verdade fora a
virLudu, o mais celestial distintivo, o mais
digno e mais árduo produto da verdade. É por
que nàct somo.s o que deveríamos ser, que
nossíj bom São Luís iiuostiâ cm desaconselhar
o rei tártaro qut sc convertera a vir a Lião bei-

jar us pes do papa c admirai a pureza dc nos-
sos costumes, pois temia quu. ao contrário,
nossos desregra mentos lhe- esgotassem n admi
raçãfi por nosüK ercíiç&M, Íssü, isnírctaiuo, ilãu

sc verificou com aquele que + visitando Roma
com idênticas intenções c observando a disso

1 1

1

Virgílio (paráfrast).

luçãi.J do clero c do povtr, mais entusiasta se
tornou de missa fé, ecmrídçrando quanto devici

ser furte e divina para manter sua dignidade e
seu esplendor em meio a tamanha corrupção.

Se [ivesseme-s um pingo somente de fé,

removeríamos montanhas, dizem Os Evange
lhos. Nossas pçòe«, inspiradas pcía divindade
que presidiria igualmcnle h sua execução, nãn
w incluiriam apenaü entre as que o homem
pnde cumprir, participariam do milagre,

como nossas próprias crenças:
4
'eré, e o cami

ILÍIO que te conduzirá k virtude c à feliddaót
s£rà curto

" 1 ”, Uns se engenham cm fazer crer

que ererem. e não crécm; os ouiros — a maio-
riíi — persuadem sc a hí p^prios c nm sabem
o que seja crer. Achamos Cstranhu. nas guerras
que atual mente assolam nóSio píus, que üs
acontecimentos Hutuern na indecisân; é que
não portlOK ni.iij.srL fé nessas lutas. Um dos pur
lidos tem por ele a justiça, mas faz dela ;ipenas

uma bandeira ç uma máscara; ostenta a mas
nâo lhe obedece. Não ê da que impek a ação;
r»ãO a desposfiij reaimcnle o piirtido. o qual
não a truz no Coração mus iüo-someriLc nos lá
hU 1!^ como faria um udvogado. Ore, E>ctis deve
Seu íipoio üxEraordiíiário à fée :í religião c não
;i nossas pãixóe?;- E nessa luta são os homens
que a orientam* Para cies a religião è um meio.
quando deveria ser um fírn. Alenial para os
iieoncccimeíiios c verees como aeutrtoduinos ;i

í’íUfiÍão 1 tal qu;il uma ccj’« mote, a nossos

Caprichos,, obrigando ,i a assumir as formas
que qtíçrcmtLSr iíimais sc viu em França aeme
liiartie abuso. Qitc a puxem para a esquerda ou
paru a direita* que digam branco uu preto,
iodos n colocam iguaimente â serviço dc stias

ambições, e op;em de maneira ião idêntica em
stüy desregramentos c injustiçait que tornam
difícil acrcdítnrnios ria divergência de opiniões
que alegam para jutitlfkar seus a|os. por
quanto nossa opinião è t|ue deve inspirar nossu
conduta c regular r-osss vida. Uma uó ç mesmp

i

ef^*i os mesmos princípios, nào prndu
ririn, cortumos m uU homogéneos, mais yjiifor
mcs.

Vede a hõfltívd impudência com qtic joga
mos com a palavra divina, a jrfçligio-sida-LÈe

coiti que acolhemos ou r^jcíuunos, segundui -o

lugar que nos a.s^innm os iádns nessas icippes
tades públicas. Que partido, há um orm k sos-

ler tava ^icsl tí" ser permirído at> çidadao
rcvcfltar-Gç e armar- sc conira seu rd em defesa
de sua religião? Que defendia o partido contrá-
rio? E vede dc que IluÍq situa.ro ujíi c outro
Agora, e se as armas se entrechacfim mt-íios

pear se ierem invertido as posiçóísf F: queima

113
QuinttEiano.
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mus a* pessoas que afirmam ser preétóò modi-
ficar a verdade de acordo com os intercs^ dü
nosüa causaí Sejamos Irancom .se üciccjonás-
^mos no exército. mesmo no exército da lega
Eidade, os que serveuj tinicamenic para defen
dtir sua 1"è. e até os que querem, o império da Eej

e do príncipe, não .se constituiria com etes utna
Companhia sequer. Como se explica que sejam
lào poucos ou que permanecem fiéis à suã íc,
qualquer qut: seja o desenvolvimento dos
sucessos, e Lao numerosos os. que ora vão a
passo c ora a p.alope. e maíbai-Hi.im os nossos
iiiÉérrsses passando da violência à mólesii ç à
indtfcí cnçjí Não s^r:t porque a mastjd obedccc
a considerações pcíisõaia e ocasionais, cuja
diversidade a impulsiona?

L evidente, para mim. que sontenlu nos
coniormamos com os deveres que sc coadu-
nam com nossas paixões. Não fcã ho*iü idade
maiy eficaz que a dos cristão*, Nosso Zdu c

capai de maravilhas quando RccuruJiE nossa
inclinavam natural para o Ódio, a cruddade, a
ambição. a avareza, a intrica, a rebeldia. Ao
contrário,, sõ por milagre, uu temperamento
especial, nada nos induz â bondade, à benevo-
lência c à moderaçiKK No&sa fplj^iàc |cm por
objctivti extirpar os vícios l mas fakcm dom que

dissimule, os alimente c os incentive, t pre-
ciso não trapacear com Dcus. Se acreditás-
semos rt Ele nao clusjgo a di zer se tivés.

fé
h -4e ihv somente ucrediLásscrpos

h'E1çh e com vergonha « digo, se O tivéssemos
em nos como um amigo, por estempb, mis O
amaríamos acima de tudo pela Sun infinita
bondade, c pela beleza que rTElc resplende. Ao
nicnos ocuparia Ele o mesmo Lugur que ocu-
pam as riqueza*. Oi pruzere^ n gk>rím os
companheiros. O melhor dentre n6&, que receia

jmigofir seu vizinhos seus parentes, seu mastro,
íum tone ultraja t.o. Haverá alguém, por mais
fiimpks de espírito que seja, que não queira
trocar um UeuMís prazeres que nos oferecem os
vícios peEu esptrrinça de uma glória elcrnu? i:

mj éiunnui qu antas vezes renunciamos a essa
^ItJriu por sLinpIcs desdém, que nos induz,
a b| R5%ma senão o próprio desejo dc ofendei ?

Quundo iniclavaan o filosofo Amístenêsnos
mistérios de Orfeu h disuclhc o çacerdute que
os que praticavam essa religião receberíam,, ao
morrer, us mats cidmirávçia recompensas. "Por
que então não morrei” observou o filósofo.

niogcneSi mais grosseiramente atnüu» cosmp
de habito-, reípondçi.1 ao saccrdoiç que lhe
recomendava que abraçasse sua religião a fim
de uleunçar a felicidade eterna: ” Queres que
Lu-Ttd Eie que grandes homens como Agcsilau e

Epaminondus serão migráveis enquanto iu,
qne és um burro e nada fazes, serás um bem

aventurado somente porque és sacerdote?*
Se aeotlic.SHem.as eus as grandes promessas

dc beaütude eterna com u mesmo respeito que
demonstramos pelas doutrinas filosóficas. nSo
teríamos tanto medo da morte: “Em ve?, dc
lamentíirmos a desagregação dc nosso :-:u.r. nos
alegraríamos com partir c abandonar nossa
carcaça mortal, como a serpente muda.de pclc,
como o veado se desfaz dc seus velhos
cornos 1J

.
Queru desaparecer, dínamos,

para estar com Jesus. A eloquência de Platão
nn. que concemt á EmorLutidadc da ytrna não
impeliu alguns de seus d i sei puLos ao suicídio, a
Mm dc gozai ui ais cedo a recompensa que o
hlósofo prometia?
Tudo isso é sinal multo evidente dc quç nâo

compreendemos nosis-i r-cljgiãcj. sunàü a noíso
modo c a nosso bei prazer, como comprecn
demos quulqucr ou ira rcligiào, Sc é nossa, é
Porque o destino hos fez nascer cm um país
onde cia existe, porque c muiio amiga, n-u por
que os homens que 3 estabeleceram merecem
nosso respeito, ou porque lememos os Castigos
com que ameaça os que não a seguem, ou
.linda purque nos scduücrn suas promessas,
lodíl': CSfiàS COJlSsderrtçõcfi ptídem pesar em
nossas Crcrtcss. mas tno scctiridârins; são Iaçoí
dv ordem pu ram eme humana. Em outras
rq-iões, outras mlluéncias, pnjrnessase Limea^
ças: poderiam igual mente impor nos

_

n-utrus
crenças. Somos cristãos como *omns perigo

r

dinos ou alemães.

Diz PlaEiiu que poucos aicu?. o são a ponro
dc não apelarem para 0 poder divino no?,

momentos dc perimi, O aforismo não sc aplica
ao verdadeiro cristão. I^o diz apenas- respeito
ü'. religiões criadas pelo homem. Que cspécac
dc k será essa que se detánvotvç com a covar
d ta c a pusilânimidade? Linda fé, a que exisu?^ mínte porque não se tem mm a coragem dc
dersLu- de feri Sentimentos ião falhos quanto

i mcüíiüiançia c o medo poderá(.h pmvouar eiu
tio.ssy a\ma ur[^ ínfiucnçla sadia? líã quem
p.cknda provar, diz ainda Platão, que a razão
ordena que consideremos puras invenções tudo
o Ljuc se afirma do inferno e dov castigos fuiu
rts ’ Wa!i - apreteme^c a ^ptínunidadif dç
serem eocrtntes, surja a veshiec, zip^ircçarn as
cnfermidndcfí c com cia* a ameaça do rómtita.
Jogo vtremoa quc_ü receto do fu luro lhes modi
l
cara ^ conyioçòcs. E é perquç lais iinprc.v

ioes ííirraqucccni 0 animn, que a filosofo pruí
nv em suas \c^ as aJusõe* a eí*us aniuaçy.v e
prneura ptrsuudir o* homens dc que dos deu
.ses não recehwuo jamais o ma], a tmo
quando necesiario ao bem.eomo remédio para
as afeççücs morais.

1 r * Lutrâeic-,
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Oii-sc dc Bior que. adepto fervorúso do
ateísmo dc Teodoro, durante muito tempo ca-
çoou dox devoto^, mas, surpreendido pela
morte, entregou ac ás praticas mais .supersti-
ciosas. ctimfi sf osdeuscs exj^issem ou dt] s as-
sem dc existir segundo as, suas conveniências.
^Eatào eonetui — c os exemplos o confirmam

que pela raiao -ou pç] a fòrç-a somos sempre
Eevados :t crer na qjtist.cn cia dc Deus. O
ateísmu é uma comccpção mort ilmOsa e amj-
natural, e difícil dc \xr aceita pç]o espirito
humano, ainda que insolente e anárquico, em-
bora se encontre qiienn éi ostente, seja per
rebeldia. KCja pela vaidade dc emitir opiniucs
originais ç reformadoras; mas se essta ateus
sHí? bastante loucos para se dizerem ateus, não
sao iuílcientcmentc fortes para implantar tal

convicção em sua consUEÍcncia. Umà boa c.sto
Cinda no peilo c ci-los de mãos postas, ti implo-

rar o céu. E quando o medo e a doença tivertm
abatido esse licencio™ c volúvel ardor, voli ri-

rão a si c mui discreta mente fwoo como a\
outros, acrei-Hi Aiido naquilo cm que iodos acre
ditam, Urna coisa á um dogma seriam cu ic

estudado o aceito por todos, outra coisa esfcax

Lríiprc^es pHiisageíras que. nasddas de espiri
tos desequilibrados, vão alimentando a.v mnrs
temerárias ideias e as mais fantasistas. Pobres
loucoa que sç csíbfçtim por ser piores do que
cütd cm suas forças.

0& erros do pagamsnm c a ignorância de
n&ssa sarda verdade^ fí/t-f um ainda que a gran
dc alma de Piado, grande na medida da hqma
na grandeza, eaisíé em outro uhsurtio da
mesma ordem, a saber, a afirmação dc que as

Crianças i? o velhos sík> mni-t acessíveis íí rclj

fèiao, como se çíit.s resultasse de uma fraqueza
de espirito, O kiço que deveria unir no,HíO ]ul
gu muito k nossa vunude. envolver nossa stima

e lEgã Lü ito Criador, não deveria decorrer de
nossas, eonsíderuções. nem dc tiôssos jjlcíoci

fiios e sim dc um abraço divino ç sobrçnaiural
sob uma sò forma, um Aspecto, um só brilho

imanado da autoridade dc Deus e de Sua
graça. Ora. sçndo no&™ coração ç nossa alma
regidos peta fé. cmu deve poder valer-se de
todas as demais partes, dc nosso ser dc acordo
çom t> que cada Ltrria pode dar. N?

ão é crível,

portanto, que esse conjunto que constitui a

mundo r que essa admiravc] máquina não tcvl-

lc vcsqgio.s denunciadores da presença do
grande arquiteto que a construiu c que não se

perceba cm algumas de suas peças algo susce-

tível de tumbrar o artesão que íii fez c juntou.
f'„ cfclivameeLc, Sua* obras principais deno
lam o caráter dc Sua divindade, n qual sumen-
te a nossa IV aquela impede de perceber. Pois,

como diz Deus, Suas obras invisíveis manifes-

tam se pdas víhívíi s. Sebond dedkmi-sc a esse
estudo digno dç nossa atenção, mostrando-nus
que nada neste mundo desmente a grandeza do
Criador. Aliás seria contrário à. bondade divi
na que o universo não oferecesse apoio à ver
dade de nossa fé: o céu, a terra, os elementos,
nosso corpo e nossa alma, ludo concorre pnra
juííLirieã-ía. Cabe nos encontrar o meio dc
utilizarmos, tudo isso. Confiam-nas o seu
segredo com a condição dc que o saibamos
compreender, pois o mundo é por cxccEcncia o
Itmplo sagrado a que o homem tem acus™ a
fim dc confcmplflr monumentos qyç não foram
eonstruídrní pt:lu mão humano;, mas sim ergui-
dos pefa dtvina sabedor fa, .t qual no-Jos tomou
sen sive es como o sol, ns estrela, s-s ágims, a
l^rra. que representam as coisas iníclãgívcis-
Àç invisíveis, diz São PaukN. m'?.H ns conevbç-

nu>h puto que Verniz dtssc mundo que Ele
eriiH;, testemunho dc Sua eterna sabedoria ede
bua divir-dade. "'híao .^rtegundi-i â terra o CNpc
tãculo do céu. desenrolando o .^ctn çessvar

5obre fK>s Deu?, JMí duycobre cnl lchJon os scüs
asfhjcbist oferece*^ n nós e cm rús se inculca;
desejando ser cluramentc peicebidu em Sun
ohm, mostra-nos eomoé c nm convida a medi
taríifiSuas leii"

1

1

‘

Orn, lodos os raeiocinios humanos siu? iner
tes c csièrçii + c só tornam forma n.T. mcdtda cm
que Dtíus, [u^r meto da grttçí. LJics dã tal opor
tkin idade e lhes determina o valor, Oh gcsiosdc
Sikríiics e Cnl rio pçrmaucceríun vãos c inúteis
porque nio tinJiam por objetivo a anu>r e a
ubcdiénciA que devemos u Deus, verdadeiro
criador dc tudo c que cks não conheciam. O
mesmo sç verifica enm nossos raci(^cín?õs t

dísüULHosí parecem possuir uma forma, mas na
realidade não passam de rrwmtts, confusas c
coTídenatbs à im potência sem u fé c n graçu. A
fé. colorindo v dando bríHu* aos argumento:, dc
Sefoond, dá lhes consístcnciu c solidez c os
toma çApiiv.üs de servir tlc guia a um neóTuo c
conduzi lo pelo caminho que leva ao conheci-
mento da verdade, mtjld ando-o até certo ponio

c ü predi-spotido a receber a ftraçti dç Duns que
lhe fortalece a fé c a f;u perfeita. Conheço um
senhor de crue^oriu versadn no estudo óua
letras, que m.c confessou ler sido ufa^tado da
Ííicredulida<le pelos argumentos de Sebond. E
ainda que os deüpojáa&cmos drr Ornamento,
ajuda c aprovaçãÉ-> da fé. c os enciirá^i^mos
como famas ias purameme humanas destinadas
a cornhHier n r

. idéias das. que se prÉcipitarími

ruis pavoíLisas t Lemíveis (revas tia irruljRicisi-

d^4c r seriam uonrodo tào vhIíoüo^ e cficiepLes

quanto quaisquer outros que se lhes oponham..

1 * * Manílío.
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sane que podemos dizer com razão aos
seus iUlvvrsàrirpSL ah

&t icndcs mcfftprCN ar^u-
mmtas. aprusent ai-os, se nãu, concordai”” *

Reconheçam a validez de nossas provas ou
nos deem outras mais substanciais. E eis- me.
sem dar por isso. a discutir a secunda objeçãu
que me proponho refutar cm nome de Sebemd.

líá quem ache yetJS argumentos fracuH. ípsu-
ficiçnlcs para provar o que desejam provar e
facilmente relutáveis. Ess^ £cnic merece que
Jhe responda com ruais energia, pois é mais
perigosa porque mais maliciosa. Deturpam dç
bom irado a* palavras alheias no intuito de
valo ri /ar as próprias: para o ateu Eudo o que se
escreve tcni alguma relação com o ateísmo e
de envenena com seu próprio veneno o mais
inocente pensamento. Uns tem escrupuk^ que

levam a achar iiusossc^ os argumentos de
S^buAd; elc h,in que favorece its ateus e permi
le-Jhcs que combalam iiom religião com
itrnlas humanas. essa rdigiáo que não ousa
riam aracar ,'kr ela 1 1 ves aparecesse çni todo o
Seu esplendor, na plenitude da autoridade e do
manda.
O meio que sm prego para rebater essa obje

víüi e me parece o mais adequado - é o de
humilhar e espezinhar o orgulho e a arro
jtànciá do h Limem: o de lhe fazer sentir suu Iuji
nidndc, sua vaidade. seu va/,FLi;dc lhe rimuiear
dnü jnutis as armíÈK mesquinhas que II te fornece:
ii ra/.ao; de o forçar a indimr-ra e beijar o
eh no ítnce u autor idade c imponência dtt divina
majfiiitttdc, Sn a rsta pcrien-ccrri n c iene la c .l

sabedoria; .hO ela jhkIl' avaliar sozinhn alguma
coisa c (tela tiramos aquilo com que nos enfei-
tritiuis ü tanio prezamos cm nós. "Deus não
ptrmke que ninguém se orgulhe, tçnko
ric'' 1

1 q
, dclicmoa pois por terra nosjítt orgii

Jhusa pretensão* ponto de partida da tirania
que sobre ruis exerce o diibú :

rt

Dttis enfrenta
òs soberbo» e perdoa os humildes" 1

1 J
. A mie-

tigèrtcia é apanágio dos Jeuscis, di? Plaino; cs
homens pouca ou nenhuma têm. Por isso é de
grande cochoIp paru o cnscio ver nosso

s

instrumentos mortais ç frágeis se adaptarem
tão bem ao que exige nossa fé sonlu u divina,
que, quando os «til La amo* nos ama mor l ais c
frágeis como ek$ próprios não se revdom maia
adequados nem mais poderosos.

Vejamos se u homem dispõe de argumentos
muk eficazes que os de Sebond, c se lhe é pos-
sível chegar a uma eme/a mediante provai e
raciocínio. Refutando os incrédulos. censura-
lhes üaiUü Agostinho a injustiça de conside-
rarem iaJso tudo aquiUi que* em no-tsis cren-

11 * HuriiLtn,
1 1 É Heródoiü,
1 1 7 Sâo Pedra.

Ç*5, - L razão não consegue provar. E a fim de
mostrar que muitas coisas são, ou podem lie?

stdo T sem que nossa inteligência lhes desvende
a natureza e as causas, cita-lhes fatos conheci
dos e indiscutíveis que o homem confia não
poder explicar. Nisso, como cm tudo o que faz,
ithas. Saneo Agostinho demonstra muita suti-
Eeza e engenho. É preciso ir mais longe e ensi-
nar Itses que paru quu se eonvençam da debili-
dade dc sua ru/ãcu nao hi ueccs^idfltlt; de
recorrer li exemplos singularcr; e peregrinos.
Ela apresenta tantos pontos fracos, c tão cega
que nao hã verdade, por luminosa que qeja.

Qüe assirn !hí pureçn. o IliCÍI to difEcit pão
para ela uma só coisa- Tudo enfim o quis ela
prciLTidc julgar c a natureza çm geral sc sonega
n ^ua ju ri adição c competência.

Que nos praga ü verdade quitfido nos eOnvi
da -ã lugir á fik>soria deste mundo? E quando
nos adverte de que nossa sabedoria é simples
loucura d cante dtí Deus? Quando dos diz que
dc resd.-is as; vaidades o homem e a mais vã: c
que quem se vangloria dc rau saber não sabe o
que c o .saber; c o homem não c nudu
quumlo pensa ser alguma uoisa; eque ,se exalta

e y: engana a si próprio? Estas sentenças que
emanam do Espirito Santo exprimem tão dn
rnmcnic c dc um mtnlo Lão v«vo c> quç pretendo
demom>irjir, que nài,i precisaria lançar mão tle

nenhuma outra prova contra pessoa* que se
irclinpsscm dtante de sua autoridade, mas
cstys i\ que mis referimos uqui se obstinam em
pagur u stçciitó com que wão açoitados c não
admitem que se combata sua razão, senão com
a própria razão.

Consideremos* pois, cm momento o homem
isolado, abandonado a própria armado uni-
Ciimoiíe de graça c conhecimento de Düttò* o
que oüusíÍEim siL4i haura e inds. a Mjd for^íi,. e ü
fundamento de seu sen e vejamos o que e

capaz com essu equipamento. Que me explique
pelo raciocÉnit* cm que consiste a grande supc
rioridode que pretende ier sobre as demais
criaturas. Quem o autoriza a pensar qise o
movimento admirável da abóbada cclcsie, a
luz eterna desaas tociius girimdo majestosa
incjiEe sobre sua cabeça, ns fiutuaçóès étimo
vciufiíi do mar de horkontes infínhos, foram
criados e continuem ã existir unicamente para
sua comodidade e -serviço? Scrã possível ima
fiiíiíir alga mais rkhVulo do que essa miserável
criatura, que nem scqaer é dona de si mesma,
que está exposta a todos os desastres g sí pro-
clama senhora du univçrso? não Lhe pude
çonheeer ao mísnoa uma pequena parcela^
como há dc dirigir o Lcxlo? Quem lhe outorgou
o privilegio que se arroga de ser o único capaz,
nesse vasto cdtítcio, de Ibe afuccíar a beleza?
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ÍT de poder irOzínSio render graças ao arquiteto,
e de lhe computar os recursos c 05 valorizar?
Que nos dê 33 provas de tâo grande e admirá-
vel faculdade, nem mesmo aos mais sábios
concedida! Bem poucos ll possuem C rícrjam
dignos de] a os loucos e os pçfv-ersOs? Seriam
os piorei preteridos aos demais? F deveremos
acreditar cm Quem disse-:

M Pa rn quem d ire-mo !>

Q|iJe o mundo foi criado? Sem dúvida pai' a os
íktcs animadow dotados dç razão, isto é, os
deuses’ l os homens que são as criaturas maiü
pcrfciifts

1 *. Não, nunca estigmatizaríamos
suficãtn temerúc a impertinência de semelhante
emparei harncrt Lo. Que Lerá, catão, em sj, 0
pobrezinho, para se tornar digno de uma Lh]
distinção?

Consideremos a vida incorruptível dos cor-
pos oeles(e,s, sua beleza e grandeza, seu mnvÈ
mento Contínuo c regulado com tamanha esatt
an: ‘'quando contemplamos, no espaço

udepte do vaalo mundo» o éler imóvel oom
SLíab cintilantes estrelas, e meditamos nas sen-
“?5 tfo só] c da lua

7 1 1 !Nj
. consideremos 0 do mi-

nto e o poder que esses corpos exercem não
somente sobre nossos esistõneiíts 0 nosso dtsii
no, pois lodos os atos a a vida dos homens
dependem da íníluènciu dos a^trt>CMJ ^ max
Lambem sobre nossas lendcncks. nossos racio-
cínios. Fiííssas vontades, que governam ç per
turbam segotidi; o senUdó dessa miluüneia
corno no-lo demonstra u razão: ‘percebendo 0
scicrcLO império- que tào longínquos astros têm
-jibíL’ os homens, as kts fixn-, que regulam os
movimentos periódicos do universo c os sinais
qui: decermjmun 0 curso dos aeoiueeimcn
t0S

' 1ÍT
- Sc não someme y homem isohido,

mas também os reinoü e os inipGrbs, tudo
|]es!e mundo sofre a influencia dos mstís tnstg
n illcames movimentos celc$aes maiores
revoluções suo provocadas por esses uiovlmeu
Los insensíveis, iho grandes *ao as leis que
comandam 03 próprios reis

111

se nossa vir-
tude, nossos vícios, nossas faculdades. nosso
Süber; es^a intuição que lemos du âilliiLJieiu

dtjs astros, essa compreensão Jj:; relações
existentes enlre rtós é eles, sc tudo noi vem
deles c resulta de sua ação, como somos mdu
ztdos a crer: “um, louco de amor, airavessa o
mar e vai destruir Tróia; nutro tem por destino
escrever leis; aqui os Hl bus moíam os país,
alem os paia mauim os filhos, on üs irmãos
Jtnarn eonLra os irmãos e se trucidam. Não
cabe ac usar os homenx; 0 destino, mais forte

11 * Cicere.
Iia

Lucrtcici.
,SlJ

MiUliJlo.
iif [d,

1,1
ld.

do que cks. 05 arrasta, os obriga a se castiga-
rem e se esquartejarem mutuameme. Tudo pre-

cisa acontecer eomo o quer o destina
7'11

2

3
1 se ê

afina] ao eéu que devemos a parcela dç razão
que possuímos, tomo pode esla parte equipa-
rar se ao lüdu? Comn poderemos submeter ao
OOS54 J saber seu princípio c as condições em
que c^tc existe?

Tudo o que vemos desses astros é mistério e

maravilha: ‘"que instrumentos, que alavancas,
que máquinas, que operários ergueram tão
vasto edifício

^ 1

2

* ? Por que os julgaremos pri

vados dc alma, vida. razãw? Deram- nos por
ventura provas dc estupidez c insensibilidade,
u nós que não temos outras relações senão dc
dependência? Diremos que nunca constatamos
em nenhuma criatura outra que o homem o
Lesternunbo de um,i alma dutudu Jc razão?
que pTitvaria ísmj? Nada vcmo5 que sc asscriie-

Ihe m sol, mas do fato dc nada Lermos visto de
semelhadLe concluiremos que não exktu. como
não cri stj riam íieus movimentos dc roínção
porque não conhece moii eoi.sa cquivulcrite? Sc
tudo 0 que não verflow não existisne, nossa
cieníiu se acharia muito empobrecida: “tão
estreitos sãü oa limites de n<utiin espírito

”

,f \
Nãu ú um sonho da vaidade humana fazei da
lua uma terra cck-slc; pensar, como Artuxago
ras, que nda haja momanha^ c vu\c^ imaginnr
vnnio Platão c Pluiurca que ai 3c encontram
residèftúitiü para uolOniari dc serc.s humanos: e
ainda que nossa terra é um asíre luminoso?
“líntrc outras doenças da natureza mortal hã
que apontar a cegueira da nlma, que não
mi meu tt induz o homem ao caro mas ainda a
amar 0 seu erro’

1 '
*1 “O corpo córruptívcl

eatorjKçe a abna c essa morada terrena a
dcprinit ou preiprio excrcicH) dõ pensamen
to "

,

A presunção ê doença naiural c inala
cni nós. De Codas as crmiuru*, u mais fr%il c
miserável é o- homem, mas mo mesmo lempn.
como diz Plínio, a maEs orgulha^ Fk sc sente
c sc vê culotíido na l.una c no esterco do
mundo, um urrado

,
pregado ã pior pane tk> uni-

verso, ã mais morta, ã m:tis MfasiftdrL dos céus,
junto com os artímais d& mais baixa categoria
das ires cxisucptès, e çj-jo que peli imaginação
^ ncmta da órbita díi lua e supk o ccu u
5CÜ S pes

!

Pdn vaidíitie mesma tiesia iíTiugmaçãi),
igualn-se a Deus, airibuinde se a si próprio
qualidades devinus que -dlc mesmo escolhe.
Scpara íc das outros criaturas; distribui as
faculdades físicas e inieJeeiuais que bem enteia

5,3
ld.
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de aos animais, seus companheiros. Como
pode conhecer com vsa. judãgência os móveis
interiores e secretos dcEes? Em virtude de que
eomparaçóeü ctíirc des e tias chega ã conclu
sao de que .;ãü esiúpldus? Quando brinco curn

minha ^ata. sei lá se ela não se diveríe mais dc
que eu - Distraimo nos com macaquices reei

proeas, e se Lenho o meu momento de iniciar

Ou terminar o folguedo* eia também O tem.

Piatà.0 üm sua idade de ouro. sob Saturno,
inclui entre os principais privilégios do homem
dc então o de re CÜmimicaj- t;om us animais.
Assim. questionando-os e os estudando, uo-
riJhcdá exatamente as faculdades de cada um
bem como as diftrem^aN, o que tornava mais
agudo seu raciocínio, mais perfeita sua pru
dcnçia ç mais eficiente sua eortduiu na vida.

Haverá melhor prova da inscittiyLcz. do homem
cm querer julgar os animais? [^sc grande filó-

sofo crê que. quanto à forma corporal de que
Os dotou n nn Lureza. esta só atendeu uüs prntv
ftüstiíos posáveis naquela época.

tissa falha que impede nossa Comunicação
recíproca LariTo pnde ser atribuída a nos como
a eles. que convidáramos inferiores. Rsm ninda
por se estabelecer a quem e;ibc a Culpa de nào
nos entendermos pois se não penei fumos 0
pensamento dos animais, des tampouco perte

tram os nossos c podem assim nos achar tão
irracionais qitanro nós m achamos. T nada há
de extraordinário em que nSo os emendamos.
Pô>s o mesmo ocorre cm rd ação aos basea* c
tos irogLüditEvs. AEgun.s cnireumo preten-

deram ciKcndê los: A polónio dc Tia nu, Mc
Lampo, Tirésinx, Tales, etc. E ?.:c no* dií.cm, os

que se ocupam enm a dcncriçu do mundo
,
que

lià povos que tèm urn cão por monarca, c dc sc

udmuir que seus súditos entendam aljio dc seus

latidas b atdudes.

Observomot mlcmni-r tiE^uifiisn sernfilhnnçAis

existcntCM cniíç o homem e os atum ais. Cunhe
ccmos alguma eotsa dc seus seniimtiiujs.

pouco mais ou menos o que conhecem dos
mHscuq pois nos fâxçm festa, nos amcuçom ou
mn pedem o que querem, quase da mesma
maneira por que nos conduzimos tom eles. Dc
restú, entendem se enlre si perfeíiamena c não
só enire os díi mesma eupécie, mas também
entre o^ de espécie: diírrcmc. w

O:> amimais
dojtiéstiõL}\

1
çomo os bichos fero/ cs, crniiem

so®& dilérenEes segundo o medo. u dor ou o
prazer que scmrtif 139

, Pelo latido do cão,
sabe o cavalo de sua cólera; não o reecLst quan-
do outra é a modulação da voz.

Quanto aos ojiLmuii que não itm vdí, p^nJç

mos verificar fauLÈmcnte. pela comunicação e

ia * Luerçcio.

inteligência que entre eles se observam, que pos-

suem outros mejos dc se compreender, valen

do- sc dc movimentos com significações cspcci-

fieas.
tL
Pelu mesmo motivo vemos as crianças

suprirem pur gestos a palavra que lhes

falta" 1 23
. li por quu não acreditar nisüo? Náo

c assim que ot; mudos discutem, convefsané
contam histórias? Cu conheci aJguns> tão lià

beis e ul eitos aos gestos, que de nada Cartciam
para se exterior tzar. Os amorosos bripam.
reconciliam -^c. imploram, agradecem, marcam
encontros unicamente com olhares: “d próprio

silencio tem sua linguagem
" l 2

E não nos exprimimos com as mãos? Pedi-

mos. prometemni, chamamos, despedimo-nos,
ameaçatnn.ç. suplicamos, rezamos, negamos,
interroga itiüí. ad-miramos, recusamos, eonia
mos. eonfcy^ainoa, manifesLaiiiut rtps^o airc-

pendirnento, nossos temores, nossa vergonha,
nossas dúvidas: infortn:iírrit.>rios, oomandamoK.
coe damos, encora jurruis. bl a^femnmos, lesce-

munhamos, exprimimos nosso deapreto* nosso
despeito; caçoamos, adulamos dcsaHamos.
injuriamos, aplaudimos, benzemos, humilha
mos. reconciliamo-nos. cxaliamo-nos, regoíi-

janio-nos, queixa momos, ÊntristfiCemo-nos; de
mon&tramo.í ik>vm duLsãnirrhn. nosso desespero,

nosso cspaflw; cxclanlauios e eulumos. c que
maix tião externamos, unicamente cotn as

mãoi. cuja variedade dc mov-iinenioe nada fica

a dever às inflexões da voz? Com a cabeça
convidamos, aprovamos, reprovamos, de^incn
timun., saudamos, honramos vcncrumoa» dcb-

prezamos, solicitamos, lamcnLamos. acaricia

tnos + cEnsii ramos, correordamps, desafiamos,
cx orlamos, ameaçamos, asseguramos, inquiri

i nus. E com as sobrancelhas? Ê com OS
«imbms? NSo hã gesto ou movimento cm nt>s

que não fale, dc uma maneira tntcl^ivcl que
não é ensinada c iodos emendem, Tudo isso

que. em se atentando pnra a variedade das
línguas c o trabalho que exigem p&ru que as>

aprendamos^ posamos cou,sidersLf ess.i eomu
nicaçáo por meio dc ^0 ^]$ a linguagem natural

do homem. Deixo dt lado o que a necessidade
ensina cm certos envios, bem como o alfabeto

dos dedos, a gramática inculcada por gesicuu

as unes, ussim executadas, os povos quc k

segundo PtÉnb, não falam senão por esse meio,
Um embaixador da eídadu de Abdem. depois
de ter falado longamcntc com Agiu, rei de
tispana, ptr^untou-lhc que reipostn de viu dar
a seus concidadãos, ‘'Díkc que le deí^ci falar

quanto quiseste, e tudo o que quistttc, sem
pronunciar uma p;s lavra,

11

Eis um silêncio que
fala de modo muito tUro.

,íS
ld.

,ja Tasso,
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Que fâciEldarie lerem d;;; ainda quç nãu
encontremos noa animais? Haverá organiza-
çào social mais perfeita que a das abelhas? A
divjsáo do trabalho e dos encargos é tão bem
regulada entre el.as, que :l não podemos iniagi
«ar sem supormos lsks insetos dotados dc
intehg,cneia; "por esses sinais. c racmplos, jul
gaísm alguns sábios que as abelhas possuíam
uma parcela de espírito d ivjrio e tinham uma
filma 1

3

As andorinhas que. na primavera,
vemos esquadrinharem os recanlos todos de
uma casa, escolherão por acaso sem disccrai-
Eiiejiio c ponderação o mais cômodo dentre mil
Eu^arCs? Quando constroem hcu.h ninhos, cão
admiráveis pela contextura. podem os pã^aro&
adotar a forma quadrada ou redonda, o ingulo
obtuso uu rcLo, Nem conheci menio dai; cond i

çõch c efeitos de cada uma dessa* formas? Ao
misturarem a à^ua com a argila, ignorarão que
aquda amolece esta? Atapetando seus palá
cio-5 de musgo ou de pluma*. nãn estarão pre
vendo a conveniência da moleza para os mecn
bros delicados dos filhotes? Será que sc
rcfl| Martiam do vento e da chuva e instalam
í#us riinhús vot.tidüs parti o onenle sem
conhecerem a*. condições dirnátteas e atenta
rem para as mais favoráveis? Por que la* a
wãnha su;t teia mais espessa em certo* lugares
e por que a icccdifcrcmemcfiic, ora de umjcEiu
cura de Outro, se untes não pensou, c decidiu?

CúflrSlatamos qne na maior parte de seus
trabalhos c obras os animais nos são superfo
res u que nossa arte njio consegue imiurdhes
eum grande êxito as realizações, c no enlumo
a n que fazemos, inferior ao que fazem os
bichos, pomos toda a nussa^lma e apclumos
piLíq lod-âs fus hdssas faculdades. Por que não
acredhnrmos qiic ugom de igual moncirn - Que
motivo no* lev,t a atribuir n nau sei que im
linto natural e servil Liih obras que sm nos
íticapaMs de levar a cabo, nem por instinto

ncírl Com a ajuda da razão? Com isso, sem
pensar. Outorjjomo Eülc.h grandes vftniagensi
pois admuimos que a naturç/.a, em virtude de
uma aietçào èípeei&l, os acompanha e guia nos
filOá e situações da existência, enquanto nos

abandona ao aca*o e ã sorte, obrigando nos a
rícorrer a ariç Pára obtermos as coisas neces-
sárias á nossa conservação e recusando- nos
sempre os meias de alcançarmo-h,. nem mesmo
mediante a muis. violenta concentração de espí-
rito. u habilidade natural doa animais. Assim a

estupidez dçles sena mais admirável do que a
rtüssa divina intcJigènciâl Teríamos portanto
moiivn de sobra para considerar a natureza
uma injusta madrasta, Entretanto erraríamos.

1 *' VirgiJic.

porquanto nossa maneira dc ser não è lào
desordenada nem absurda.
A natureza cuida igualmente dc todas as

suas criaturas- Não há nenhuma que cia não
tenha abundan temente provido de meios nects-
szrios ã sua conservação. E as necrim inações
que ouço {pois a licença dc nossas opinioes ora
nos eEeya acima das nuvens ora nos rebaixa
£os antípodas) carecem de fundamento. Dizem
essas queíx ír* que o homem c o único anima]
abandonado nu sobre a terra nua. Chega
amarrado, arrochado, c para sc armar e rç
defcncScr precisa recorrer aos deíipojos dc
outrem. A natureza revestiu todas as criaturas
de carapaças, casca, petos, lã, espinhos, couro,
escamas, seda, segundo suas necessidades;
armou - as de g arras, deu yc* .. ch ifrei purao ai aque
t a defesa, çnsinutuki-fhes ainda nadar, correr,
voar. cantar, au passo que o homem não pode,
t;cm aprendizado, andar, falar* corncr. Apenas
sabe chorar. "Como u marinheiro lançado à
prata pelas ondas furiosas, jaz a criança na
térTa,, nua, sem palavra, privada de quaisquer
socorros para a vida, dc^de o momento cm que
a natureza a arranca do ventre materno a fim
dc a exptjr ã luz. Enche cntno n ã/ de gemidos,
c Com razão, tantos sãt) os males que aqui. a
esperam. Áo contrário, o* animais domèstteos
c [js hichoN ferozes eresccm sem cyidados; oâo
preçjsam nsm dc elioçalho nem dc caricias,
nem da linguagem Infantil de uma ama: a dife-

rença de Iem pera [tira não os obriga a trocar dc
roqpriS; niti* necessitam enlim de armas* ntm
dc torreoCs para Mia segurança, porquanto a
natureza amplamenlcr o,s provê dc tu-dcf

’

1 Jí
,

Vsm queixas não são justas. Hi na nrgani
zaçao ijo mundo rastEor equidade e unífi^rmi
Jtidc. Nossa pcEcv ooniü a dos animais, ptictó

upor renistcnciti suileicTtte ás injúrias do
teiTipo. Pmvam no numeroso* povos que não
usam roupas. H nossos nntepu^sítdtJíí gauleses
Píutcq se cobritun, ml tjuuÈ os habitantes da
Irlanda 1 ^, cujo clima é tão frio, Jufgnmo Jo
melhor ainda pur rv6$ meamos, pois todas a*
parles do corpo que nos comprazemos em
expinjio -Sí>| c ao vento, como o ms(o, os pús.
,as máos, os ombros, a cabeça, iuportam-no
muito bem. E sc há imui pnrte çm rôs que pa-
rece dever recear o frío é a estômago, no quid
sc efetua a dlip.estãü, Ntvsr^i.s p^is «qiijnhum no
ao ar c as setllluras de lioje, ião frágeis, tàn
delicada** usam por veze* vestidos aherroN até
Lt umbigo. D enratxamento díts criançaíi. as
precauções q^e tomamos pura atentar lltes o
corptn, não sao líimputitíN indispensável*: as

üi
Luqrécio.

1 J J Escócia, prov&velisiénte.
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mãeü iat:(;deiTK>nÍas Criavam seus filhüÇ, dei

x ando-
1 hes inteira liberdade de movimentos.

fi
:
ÀKt IliLs arrochando os membros.
,Se choramos, Lambém choram os animais.

Há bem poucos que nio fiquem a gemer g

lamentar se durante muito Lempc ainda ap6&o
nascimento, o que é inerente ao .seu u st ado dc
fraqueja, Quanro a alimentar se, ê üoisa natu-
ral fletes como em nós; não há como etisiná-la,

3>tns
w
tüdo rmirnaJ a abe de suas forçai c

necessidade*' 11 * 4
, Atingida a idade em que o

pfcilD já não Lhe basta, a criança pede comida.
E a I err :i produz espontaneamente. e oferece
ao homem, cm quantidade suficiente. 0 que
necessita para aua .ilirncfitaçàíx i,eTn que seja

preciso cultivo ou preparação. Nem sempre, è
ccriü; mas os animais como nós — compro
vam-no as formigas — sabem in^çr provi di^-;

para as estações estere is do ano-

_
Esses povos que acabamos dc descobrir 1 - 1 ü

.

tão uopiosnmcnle providos de carnes e bebida*
naturais, sem que as cultivem ou fabriquem,
TTioilí-am nos quí o p.io nào é no.sso único aü i

mento e que, sem cultivo, nos fornece a nalu-
rc/ii tudo o que noa è rodlspcnsavcL provável»
nltínlc com maior ubundancia e vgrtctljdc do
que depois que interviemos nn produção: ,J No
princípio criou ;c [erra, por si própria, as mais
rfeas messes e os mais risonhos vinhedos; da
mesma formou seus mais doces frutos e alegres
pastagens, o que agora só oblemou com suor,
ex&urindo os bgis c os lavradores^ 5 ,1 11

. Mas as
cxigêi teias desregradas dos nossos apeiiies
crescem mais do que a nossa poatsíhil idade de
smtofairç tos.

Quanto às arma*. a naiurcz.it nus deu maior
número do ttuc aos animais. Nqshh membros
são capa/es dc mar. movimentos e deles tira
rriOü melhor partido, *cm mesmo no« (ermos
CacrdTndci ütkcíí. E os; homens que se habituo,
ram a combater nu* enfrentam os mCsmos
perigo,

s
que nós; e se alguns animais levam

vantagem sopre nos, em relação a muitos ou-
irus a vjinragem c itom. V a precaução de
aumentar nossa força c de nos proteger por
metos anifieí&ií; é em nós insilní iva.

0 dtfante alia os cientes que emprega nn
luta fiem-nos cspecÊalrriénie parti tfll fim): «
louro cnvolve-se cm uma nuvem de pò que
1-evnmu raspando o solo Com os cascos; o javu
H aponta suas defesas; quando o manguito
resolve atacar o crocodilo, cobre o corpo com
ema camada de lama bem compacta c íonas-sa

da, que forma unta espécie de couraça. Será

1 :| 1
Lueréaiti,

I a 5 Mon uiigne rifcre-ÊC aos indjq p do Bnu i I

.

I I n
Lkicrâcjp.

menos natural o faio de fabricarmos armas dc
madeira c ferro?

_ Quanto à linguagein T pode-se dizer que se

nao c mu ura* tampoucu é imprcscindiveE,
I^nüo que uma criança crtircgue a ai mesma c

criada em pleno isolamento, sejp relações com
ou(ros seres hutn anoa (experiência difícil de st

realizar) tn ventaria uma fcspépíe de palavra
paru se exprimir. Não c admissível que a riatu

re^y n«.*i lenliu negado esse iiiHirumento que
deu a muitos outros amimais. pois que outra
coisa será, senão uma linguagem, isso que lhes
permite quempr-se ou rnnnifeslnr sua alegria,
chamar por socorro, ou para 0 amor. o que
iazem por meio da voe? Pn-r que nãu falariam
Co tiosco 7 E não falamos com des? Quantas
coisas dizemos nós; aos cães. que cies aim
prrtiKlcin C a tiue respondem ? A Lin£L:aj.ícm

que com des empregamos não e a mesma que
nos Hfirvc para fal^r aos pássaro^, aus purcos,
aüs hiiis. aí^s çavaloi. Mitdamos dc idioma
segundo o animal a que nos dirigimos- “ÀSsim
no meio dc negro batalhão uma formiga du-
ga-se a outra, turve; paru saber dc seu cnminhõ
ou de seus [ftsouroí**13 ^ Parece me até quv
LnetíLrtCíO ulribuí aos an i rn aq -. riatí somemt a
faculdade de falar mas lambêm de rir, e a dife
rençu dc línguas que hç observa cnirü os
homens, segundo sua icrrtt dc origem, igual
meiice se consiàcn entre os animais de uma
mesma flspicig. Aristóteles dia como exemplo
o canto da perdi r, que varia segundo eiteja em
região plana nu montanhosa, "E as aves
mudam dc vor urn diversas épocas e algumas
hâ que, ao ruuditr a ifctoçãu, rriudam dc
p.orjdo" 1 H

,

Re^ia :;,ibcr que ILnguagciri falaria A criança,
jmts nenhuma tcinjciurM apresenta possibLIí
d ades de verossímil hança, Sc inc que
^s surdos de nascimento não falam, rt-spon
Jerci quí n única razão nuo em que não
lhes ensinaram com sons, mus sim porque exis-
te uma correlação natural entre <\ ouvido c a
voz, de surte que Ò que dizemo.s, dizemos
principalmeme a nós nrtesjnõ-í, fazendo o soar
uo.N ouvidos antes dç (ransmiti b aos csira
nhüi,

DÊsíje rudp isso para e&tatwteeer a seme
lhariça que hã tntre et ^eres da crinçào ç
rccolocarmo-noH entre as demais criaturas.
Não estamos acima íicm abaixo dçlas r Tudo
que e liste sob os ücus ema sujeüü à me^ma Lei

l‘ ãs mesmas condições: "tudo se pr-cn.de ao
defittno

''' 3 IIu diferenças, ordena ç graus
diversos. ma,s de uni ttiíkIo geral os cp-raeiírcs

IJ ' oofíte.
13H

Luçrècio
13B

itl.
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essenciais sào os mesmos: **cada coisa Lem suã
orgâ/iizaçao própria., c todas conservam
diferenças estabelecidas pda natureza 111 * ü

_

íz precisa limitar o homem c coloçâ 3o entre
barreiras dessa ordem universal. Na rcali

dade não poderia u infeliz assaltar, preso que
esto pelos entraves que ü retêm e o amarram u
todas as outras obrigações das criatura* de sua
espécie, ç isso sem nenhuma prerrogativa
essencial. A qut w atribui ,- cki por crença real

ou par fantasia, nãn existe c nem .sequér tem a
aparência da realidade. F. ainda que :i tivesse,

que sozinho entre o^ outro* animais tivesse 3
liberdade de imaginação- ou a desordem dc
pensamento, que lhe permitem representar-se a
um tempo o que ê e o que nün ê. seria uma
vantagem muito cara de que não deveria envai-
decer se. pois c a fonte principal dos males que
o acabrunham: o pecado, u doença, a indtcj-
wãu. a Inquietação, o dcscspçro,

Lis por que eu não digo que não haja razão
para pensar que Os animais fazem itisiintiva

rPente c dctermirtriílamciitc o que nós mesmo*
fazemos por vtmiadv b invenção próprias, Üs
mesmos resultados decorrem dc idênticas
facilidades, c quanto mais ricas ns resultados
mais ricas a* faculdades, o que nos leva a con-
ctiiir que racioctau)» t mcitfs idêntfcc# áos que
acompanham nossos. ntes acompanham os
n[Aj.s doí animais, os quais tem, ocasional
mente, faculdades superiores ás nossas.

Por que imapinar que neles j uçõo ü m.iqiii*

rnl c em nó/i mesmos nuo? Além do que* t
muíith mitis fjfcil ser obrigado a agir acenada
mcrue. por natural e inevitável cpnsiiiLijçãtt, o
que nos aproxima ainda mais de Deus. do qne
Mpir aecriadiuttunte por livre c espontânea vem
lade, cxpOítis n erros u mrner idades. Nesuis
condições, o melhor seria abandonarmas y
FiüLuma o cuidado dc oriçaur nossa maneira
Oe fazer, Mas somas c.ào presunçosos que pi i>

ferimos dever n que somos capuzes dc Jazer a
nossas forças a dever â ItheraSÊdade divina

nosso valor e nossas possibilidades. J
: enrique

ceniLTs u# animais com ben.s. naturais a que
renunciamos, achando mais honroso# e nobres
os que nos cumpre adquirir; ç itsu, a meu ver.
por "s Lmp I icíduile de espírito, pois apreciaria
mudo muci prendai malas c pessoais do que as
que prçcmsse mendigar e exii^ssom aprendi
zEido. Não está nosso alcance obter melhor
recomendação que a de ter favorecido por
Deus e pda natureza,

Ofi 1 1 a bsl Jíii : u da Traeia,. quando lêm
atravessar um rio gelado, servem -se dc uma ra-
ptfsa que caminha ã sua frente. Vc-sc o animai

' qHi Lucreeiü.

aproximar o ouvido do gelo. ate tocà-lo para
verificar í;e a .agua corre perto ou longe, ti veri
ficoda a espessura do gelo, avança ou recun.
Não santos levados a pcrvsar que cm seu ccrc
bru se observa um processo racionai seme-
lhante ao que se processaria no nosso? “O que
Taz barulho mexe; o que mexç não é gclot*u
que nao c gcEo é líquido; e o que c líquido afun
da sob o peso de um fardo.” Atribuh o alo da
raposa ü acu id ade dc seu ouvido, sem reflexão
dc sua p^rte. e urna quimera jq ue nostij espírito
não pkidç aceitar. I^uaJ opinião devenj mcrcccr
todas as invenções e astúcias a que rect^rein
u& bichos para verím Eivrcs de nossa
perseguição.

SCi em prol dè no^sa iuperionidade. quiser
mos argumentar com o Isto dc os uprisio
narntoíí, empregá lo# ã vontade a servj
ço. darei que o mesmo podemos fazer com
outros homens. Assim u que icmo.s escravos e
as eiimãcides. eram, iut Síria, mulheres que
se punhfim dc quatro para «rvííem de estribo
Us senh(jr;is a fim dê que est-^s subissem em
i-vus. carru#. R cm ^u:•l ntaloria íi> f^essaas Eivrefc

regam sua vida e sau ser a outrem cm trocn
dc imdgrtilleames v^magens. Na Trucia, as
esposas u a* concubinas disputavam eiurc si o
Honra dc serem imoladas sobre a túmulo do
xtiliar. Àos tiranos nujtcu faltaram Homens
que llies fossím inteirameníe devotados c os
arrastaram a mtjrie quíindo quiseram, F. e^cr

citas imetm# não se acham pre-sos píir idêntico
tlevcr a scuí; chcles? A fórmuíâ de juramento
ii a rude escola da# gladindorc# comporiavh r^s

seguinte# promüssJiSí “jurt) deixor-nic atauTcn
lar, queimar, baier, morrer pcln adaga, c
suportar todos os üolrimttntos que os gladia
dores leais concordam cm sofrer por seu
senhor . h rdigiosamente lhe corusugravam o
corpf'5 e ii nlmji; **Qudrfia mlnhii cabeça ac qui

serei. ü'a.s passa onc o ccjrpo eojn o ferro, ç cor
Eu-rnc as«3stascom o lãtcgo” 1

1

'.Constituí& o
juramento uma obrigaçao sarada, coiurüídrt
lerias anos pt^r ETi:iis de \ni\ i^d^vílJ^?o^^ üs
qinii#. túdos. morriam, Os citas, $ morte dc sou
rei. cstruiigulüvatn Mihrc it corpo do defumo
aua concubina predileta, jjcu copeiro, suu cscu
deiro, seu camareiro, u^u porteiru c •mu COxi-
nheiro. Nu anivcrszii iu d li iiiortc matavznil cin
qOcmw cavalos mimiudos por cinquenta pajens
rmpaladoi dv ãnui h {garganta, e assim os dis-
fUinham cm volta da túmulo para maior glória
do morto.

Ox homens que nos servem, fazem -no mai.s
haralu c cm condíçòes menos agradáveí# e

menos vantajosas que as dc nossm pÉL^aros,

l4t
Tlbulo.



cavalos e cães. Quantos sacrifícios nao aceita-
mos em prol do bem-estar -desses animais? F
nem os mais abjetos servidores fariam de bom
Êfad 4 j por seus senhores o me os príncipes íc
vangloriam de fazer por seus bichos. Díõgenes,
ver:do seuí parentes em dificuldade* pnm.
resgatá-lo, di/ia: "É loucura desesperar se;
c^uem cuida de mim e mc susienia c meu cria-

do.
1
’ Q$ qut susienum bichos deveriam dizer

lambem que são seus servidores e não que se
Sor\cm deles. Oj; animass sào ainda nrais gene-
rosos do que nus. pois nunca ac viu um leão
escravo de outro leao. nem um cavalo de ou iro
cavaio.

Assim como_ vamos ã caça dos animais, os
tigres L

1

I eufis vao à uaçri do homem, Hsse excr
cicio praticam-no lambem rccíprocamenle: us
các.s correm as tcbru,^, a solha caça a Lunca, a.s
andorinhas perseguem as cigarras, os gaviões
procuram metros e cotovias, “A LCgonhd a |j

menta seus lithores corn serpetitos c ta^Eir-iixas
caçadas nos cumpo’i in cu tios; a águia, servi-
dora de Júpiter, caça nas florestas ai Jcbrçi c
os cabrito^' 42

.

_
^ePEtftimos o produto da caça com iiifS5t.?5

cae.s e as aves quii nus auxiliam 1 * 3
. Na Trécia.

nlecn dc Anfípoli.i, caçadores c falcões selv.i
Kcn.% repartem pda mctàtlc os despojos, Âs
margens dos pampníik M nó t ides os lobos, sc
nao lltes deixam os pescudore* sum parte,
destroem lhes as redes. Hn caç-ada* em que
empregamos maib a habilidade do que a força,
a caçada com Iüçoí c a pesca com viira, por
esempio; assim as tem igual mente os animais

Aristóteles diz que a siha projeta dt> pesooço
uma membrana semelhante a um caniço de
pesca, que c-stiLii c uictilhc ã vontade. qonndo
percebe aproximar *c algurn peixinho, Denta o
morder, escondida no lodo, c aos poucos pustL
a rnern brami ate trazer a presa ao Hfi.y alcance.

Quanto ii força, nao hú anima] no mundo
mms csposio a riscos do qnc o homem. Seus
l:n:ir dfl hfitcta, dO tkf;mlc, do crocodilo* C Ou
Lrnk animais que nozínhos podem dar cabo dc
muiic^ homens, os ssrnpks piolhos bastam
pnm destruir a ditadura de Si la, um animal-
jcmho qualquer, um verme, pode comer no a!-

moço o coração t a vida dc um imperador no
apogeu de -sua floria.

Dj/emos que graças a ejéneta e ít raxão. o
homem obtém os conhecimentos necc^áró*
pm-A distinguir as coisas úteis à sua alimenta
çau. e ao traiamcnto dc iua* enfermidade, das
quL 3 lic s:ào fiociva.s. Assim p<)de saber quais a.s

virtudes do ruibarbo e do polipcklio. Mas

1 * r JuvertaL
141

OifatweR,

quando vemos que as Cübras dc Cândia, ao st
ferirem, escolherem entre mil ervas o ditairmo
para aua cura; a_ tartaruga que comeu víbora,
procurar o orégão para se purgar: o dragão
limpar os olhos com funcho; a ccEonba minis-
triiT- sc clisteres agua do mar; os elefantes
rctEfarcm do seu próprio c dos corpos tlc seus
uompanlteirus. c até dos de seus dono:: fcomo
Lemos o exemplo no Rei Porus vencido por
Alexandre) os -dardos c flechas, oom untu des-
ÍFC7.Í3 sem ig.uaJ; como não atribuir tais fatos
•k

u

3 1men

i

l' ã ciérJcÍH c à sabedoria dos sni-
mais? Alegar, para amcsquinnã-los, que obe-
decem simpksjTieorc ã natureza, sua i>ríensa
dora. nealmrme não jõgniFlca que eareçam dc
ínher e diweraimcnio. .signíSiCü. issu sim. que
possuem essas qualidadc-íí cm mais al(o grau
do que nos, graças a rão admiJ-ãvd professora.

Crispo, que desdcnhrjva a inteligência dos
inimais, como desdenhava de riido e mais do
que qualquer outro tllósofo T quandii rcJletc
aeerca do.s movimentos du eao à procura do
dijntj uu ile uma caça, üepatwda com uma
cncnmlhada dt ires tàmmhoih farejando um
svtt\ re.sulltadoj <r o oulfo também sem txisn e
ahnal escolhendo resolutamcnte o ícrcehu
convem cm que o animal frí o f^iocínio
'-cguinte; -\çm \ m peg^j^ ^ mcu úma ^
esta cncruzllhüUri; metesariamcnie tomou
um desses, caminhos; ora, nno foi este nem
auudc, logo, Éhrço^meiíê, foi o outro", r
iipofiao deduçib nüo hestia cm seguir o
tercei ro etinrmho sum riinis pt^quisa., <jem
mesmo o vcriJlcíir ames pelo faro, obedecendo
Jipenas a fqrça dc ütm ryjãfl. Esse esforço
tirataticti' esse emprego dc prciptmlçíkíí exorní
rnidaí ^ep nr ada mente c cm conjunto, v«leri
jnano® hí o cão insLinLÍvtimen(c di'i que

f 0 nEtr« cm consequência dc liçues dc Joriic
dc rríbizonda’ ^ ?

lampmtcii afíroiti-r íjiié1 im-. ;jii í

n“ia:s \uíj inenpitae:-, dc sc rnsiruírem como pós
homens. En^namcÈ u fiitar aos melros,
pegan, aos papafumis. k çom tanta facibdníle
sc ujciui a sua ví>z no* Siins que lhes ensina
mos. ã-í ^Llbfls quc IKíjs tiomimícam^. que c-

vvidcnie ;i cKi.siência neles de um processo dc
raciocínio.

Traloi viram sem dívida, c uiüui fart»» dc
ver, qs inúmeras macaquices quti os peloii-
qudiüA cnsiiiiuTi ,i .seus cachorros, danças cm
obediência ao ritmo da enúsica, salms c movi
memo.s dc acordo con^i z* ítrdçns recebidas, li
o qnc tu^-m 0â tflfls quu wrvcm de guia üií^
oegos, iíoí campos, como naí cidades? Vede
como se derem diajoe dc determinadas casas.

li-
Lógico grçgo (to scqjlf} XV,
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CO-uiej CVHQJ11 úa veículos ao passarem por OCi

tas; lugares onde, aparentemente. Leriam icmpo
para aLravesAflr. Vi um c%

o

que. ao longo de
mn fosso, abandonou o caminho cómodo parn
Lomar por uma trilha difícil a Hm de afastar o
seu dono do perigo a que sc arriscava. Como
se ensinou 3 esse animal que lhe Cumpria preo-
cupar- SC raclusivumumc com a seguram; dn
dono, sem levar cm cama :i própria comodi-
dade? Como podia saber que o carrinho, bus-

Liiulc largo para ele, não o era para o eego-
Bxpliuar-.re-á isso sem d interferência do
raciocínio?

Não c de se esquecer o que nos conta Plu
lareo de urn irão que viu cm Koitíei. no Teuhv
Marcclu, onde sc cucontravii o Imperador
Vespas i uno. O cachorro pertencia a um petoci-

queiro e desempenhava o papel cm ecrla peça
lealnil, Entre ouiras coisas, cabiadhe limpar dc
mono. durante algum tempo, por Ler engolido
determinada droga. Depoin de comer a pfiu
com que simulava o veneno

„
punha w a 1 re-

me r, n vacilar, como Sc tomado de í unturas. c

afinal dei Lava re no chão, uslLcaJo. morsa,
dciíi ando-se arrastar de mn lado para outro de
acordo com as exígcncí^v do enredo, F!m
seguida, quando c-íilculavri que cru ch ceado o
ma mento, principiava a rncacr w devagar,
como se Lk.spcria^se de um longo som>. crguui
n cabeça c olhava para todos os Indos de um
modo que pasmava os cíp«ciadnrç$.

Os bol\ «ripfegad^i nu irrigação áoh jnr
dtnj reais dc 5 usa* faziam girar grandcii rodas
com balde* ou finas, eumo sc vêcm iu> Lmiguc
doe. Essas bois deviam dar cem volms cada
um e conheciam [lo esse número que ao
scr atingido, era ímpos^Vei, por quaisquer
meios que fosse, obter rn ;t i s tteles. Cumprida &
tardji, paravam imediaiamenE^ Ora, ms al

Cíitiçmmts a adolescência sem saber contar ncè
cem e certos povos descoberto* n,-W têm
ideia dos números.

liminar m outros exige maior raciocínio do
que aprender. Msjh. deixemos de lado a que
Domócriro jiTumu e prova, :j saber, q uc a
maior parte das artes nós na, aprendemos com
ot animais: u tecer c a coser a>rn a arinlia, &
edificar com a andorinha* u fazer música com
o rouxinol p q cisne, e a curar com certos
bichos. Arístóleles ítcha que os rouxinóis ensi
nam os li lhos u caniar e a iimttj dedicam
tempo e desvelos, dnj o fato de perderem muito
de sc li encanto as que criamos em gaiolas c

nio aprendem com os pais. Podemos porlan
Lo, d&du^.ir que esses passarinho*! melhoram
seu canto pelo estudo c.- a disciplina, u mesmo
emre os que estão em liberdade nau há düis

cujo canto seja idêntico. Cada qual aproveitou

a livão segundo sua capacEdade. Mos Iram- sc

ciosos de seu talento e competem por vezes
dum cai ardor que chegam :%uní» a morrer por
faha dc tólego, não &e resignando ji parar nem
a se considerar vencida. Q* mais jovens rumi
num pensativos e tentam imitar as árias que
t>uvem ; & aluno e*eiJCíi com muita alençau seu

meslxei ora um ora outro pára de cantar e per
cebe que u prceçptor lhe corrige ns erros c.

mesmo, que o repreende.

Arrio Êunla Ler vistp unt grupo dc etefanteç

entre t>s quais um tocava címbaiüs.. Tra^ia-ds
amarrados às coxas c à tromba. Ao som da

luúyiea dançavam tn outros, ob^deuendo à
medida; o conjunto agradava peta barnio-
niis- tm Roma. nos espetáculos de circo,
viam-se elefantes ensinado-: a .te Rtòvimenlar é:

d:Lm;[Lr com figuras complk^das c ritmos
diversos OuLros havia que sc exercitavam
sozinhos, recordando 0$ passos par 3 não
serem castigado.* por *uus donos.

A história da pega que Plutarco assegura scí

verdadeira ó muito curiosa. *uu dono utn

barbeiro dc Ruma, c o pássaro fatia maravi
Hias, imitando quantos sons ouvia. Àcontceeií

cm ccria ocasmu que ^ dciivcràiti diante da
cusit uns immbctejro». tocando durante longo
lentptj, Depois de os ter ouvido, passou a pega
0 dia seguinte Efltci.ro irisionha, pcpiativa e

muda. Todo mundo $c espontou c pensou que

0 som das trombc[ a?, a aturdira c que com n
ruído sc llic extinguira o canto. Mas. aftriAl,

descobriram que na realidade a ptgj estava
aAmdadíi cm priifund.s med ilação* rtcúlhída
cm il mcíma, exorciuindo suu espírito c prepa
1 urtdi.i n voz para imitar a músicá dos luís

insirumcnios. L. :l prioicirEi vez, que voltou ã
Cftniur npòn cs« AilêriCío, foi para arremetia r

ííti^vilíiinfriLü o Loque dns irnmbctns com
lodiis i-i^, seu:; rnuiiy.vs: ir cruãü de^pre/isU
uiinlnicnLe o ijiiv antes aprcn<,lera^

_
Niio querü tamptiuco c^jucccr 0 f:tso d-c imt

Cito que Hlumroo dt^ (er vis|o (nío procedo
com muita urdem um jprcsemaçãu dc meus
exemplo^, mii.^ i prcuisü considerar que assun
ocornç com u próprio livro), Achavjj’Se Plu-
EEtrca em um navw c vju um cão que sc csíbr-
çava vígorosamente por beber o azeite dc uma
vasilha, Não d pydcnda alc-tuiçai cum u língua
por ser o orifício âo fiorgslo niuiio estreita,
pos sê a catar pedras ea pgà-lají na vasilha
aic que o azeite subiu a uma aluira acessível.
Haverá raciocínio mais sutil? Dizem que Ou
curvos da Berbcria aswri agem também quan-
do o nívef dn água que quercin beber está
muito hnixo.

hsseü casos se assemelham ao que Juba, um
dos reis dessas regiões, conta dos elefantes.
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Para pegá-lc^ cavam-se fossos profundos que
se cobrem dç galhos c capim. Quando uni
dcEcs caí na armadilha* acorrem os ouEro\ com
pedras t tranco* a fim de encher o fosso c Fsci-
litar a satda. Mas os atos dessem animais pare-
cem -se tanto com u# dos homens, que se rcia
ea^c tudo o que sei Facilmente provaria a
minha [esc. a de que fo4 masor diferença entre
um homem e outro do que enlre um dado ani-
mal e o homem.
O guarda de uni elefante pertencente a um

senhor sírio, sonegava -lhe a cada refeição a
metade da ração. Quis um dia o dono i ratar
pessoa] mente do animal, Encheu a manjedoura
com ü quantidade nata de cevada que cabiu
ao «Icf.mte, Ekíc, olhando eom ruiva para o
guarda, djvidiu em dua* partes a cevada e dei-
xando uma de lado revelou o prejuízo de que
era vii ima. Uníro cldaiuc linha um guarda que
punha pedras cm sua comida* para aumentai a
medida; poli o antma! aproximando-se ela
marmita ccn que o homem Fazia, Süa própria
’^pa enchíu a de cinzas.

São c u so s especiais, sem dúvida, mas 0 que
h>do mundo *ahc, o que todos ouviram dizer, é
que QUtTQra. cm lodos oa exurciios do Oriente.
oü elefantes consiituiam um do*, danemos
mais Importantes, ç na,s batalhas davam rcdiil
tados melhores do que os que obtemo# hoje
corrt a anilharia, a qual ocupa mais ou menos
o Cspaç-n nrucij ocupado petos elefantes (como
o sabem os que conhecem 3 hiàiória antiga );

‘Scüí ancestrais linham sido LsiiMssario.s peb
cartaginês Aníbal, pelos generais romano* c
pdo rei do Hpiro; iranítptvrtavam no lombo
coortes e torres para .-i buUilhii

' -1 * *. i- ra ncees
KÚrío que confiassem nesses animais c ern stm
raciocmio, poracebeá los à Freme do escreiio,™ lu£ar um qtiç 4 menor parada. ü mais jnsHg
n tile unte írtdiknie que os fizcusc recuar, hasta
va psira lado deitrir a perder pi:ir cimsia. de ^cli
tamanho e peso, E^efetivamenECt poucos exem
pios se viram de elefantes sç lançarem contra
.r. próprias tropas, ao prikiso que nos ocorre
mais amiúde jo^ar^nos uns contra os outro s. c
fios matarmos a nos mornos. No entanto,
cumpria lhes executar míu somente movímen
tos Minplc.s mas ainda evoluções complicadas,
Análogos serviços prestaram os cães aos espa-
nhóis na canquisia das índias, u eles Ihçs paga-
vum soldo, alem de lhes darem parte dos des-

pojoi do çombste. Esses eã&& mostravam
ÊJímdc destreza ti diüçeminneiuo na persegui
çao do inimigo e na con.^euçào da vitória,
avançando e recuando segundo os eusos,
dustingumdo amigos c adversários e Ituando
com valentia t tenacidade

Admiramos e apreciamos mais as coisas
estranhas c singulares do que as que vemos
diariamente, i-iltti o que não []ie teria dado ü
trubüJbo de tão longa enumeração. pois creio
que. simplesmente em examinando de perto os
animais que vivem junto de nós, já depara
ríamos com Fatos tão notáveis quanto os que
vamos buscar çm outros países e outras íjx>
cas. IdciiEic.i ê a naiuneza e inalterável o .seu
CLcrsoí c quem ha^t penetrado sufteien temente
ti presente poderá com segurança conhecer as
leis do passado edo futuro,

Vj outrora homens vindos por mar de
longínquos paiscs

tjfcl
% Como não comprecti

d íamos 3 tia língua e seus costumes, suas alstu-
des e suas vesíi mentas náo se assemelhavam
ao^. nosíoí, corundcrairvo bs selvagens c csiü

piduL-. Atribuímos â *u:i cslupisEcz o fato de
nao falarem francese se ca]arem H de ignorarem
0 beiju-mào. noKsas reverencias requlntjidflg,
nossas maneiras, ! idoW a que, 50b penu de
incorreção, desejaríamos se moldas^ n>da a
humanidade. Condenamos Lu-do 0 que nos pa
rece çãtrunhn ç lambêni 0 que tiãn- comprijen
ikmos. h por prisma jtilgàínotf os atiimais
Sob certos aspectos têm jdgum;i semelhança
conosco c jwdeinos, çniao, ptsr comparação,
Formu J nr algumas hipóteses, Mas que .^iberm^
do qtié lhes c peculiar' 5 Oh ctivaln^ os cilc?í, oa
bois. ns ovclhtis, os parlares c a maior Lu do.s
animais vivem a no^o Jud^, rcconlitcçm noíí.s^
vd/. c atendem ao posso chamado, o que hm
liem fazia a niorêta do CrasAn c 0 que fazem :i$
cunuirss da fonte Arciusa, I-’ km nào ê difiqjl
í e 1 1 i-niprovíir, pois vt inuiJâs vezei viveiros cfii
quo os peixes aoyrriam parFi comer qu,uido oi
Chamavam de certo mòcfo: "cada qual tem $cu
nomee acorro ao Cham^lo do dono" 1 * \

l
J(Hiomos dizer iguaJ mente que os dcfanic^

tcm «*<*» ^rnimenfü rcfigjoso. Vçmo los cfcEi-
vamunte. áixih suas abluçücs e purihctçõe$,
u 1 $ uc rcni a troitiba para o cêtt, de olhtví; po^tcri
no sol nascente c uauim permanece teu 1 c!]i
ccmteniplaçjio durante algunt tempo, a ceruiK
hora^ do dia, entregues á metlitaçãa c km eem
terem sido instruídos nem forçados. Quanto
aos outros animais, por não sabermos de coisa
semelhantejioo devemos deduzir que nào tc-
iiham religiÜAJ, não nos sendo po^aveJ manifes-
iiu-noh pró ou cnnira o que EgnorumoA.
O fato seguime* citada pdo tlbíofo Clean

tes, apresenta nilguma aniikigtíi com o qut: i]ós
mciaaos: praticamos. Viu ele formigas carrega
rum para ouiro formigueiro o corpo de uma
oompanbeira morta. Dtsie segundo forni j-

1 a 1
índios do ãrastl. (N. do T.1
Marcial.

1
JLfv^nql -+ f
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gueifo virias formigas que Foram ao
tfncímtro das primeiras como a parlamenLar-

dc nos instam es juntas, voltaram as úl-

timas, íalvü?. para Confcrcnçiar com as compa-
nheiras de .seu próprio Formigueiro. Assim fize-

ram duas ou três vçzes. provavelmente cm
Consequência de dificuldades negociações.
Finalmertlu irotixcram uma minhoca.. dir se ia

a fim do resgatar o corpo da morta. As primei-
ras carregaram então o verme, deixando o
pequeno cadáver às outras, Cl cantes vc nisso
tinia prova de que. embora certos animais não
tenham voz, não saô desprovidos de ntiu:, de
comunicação, E considera uma inferioridade

nossa rtao podermos participar dçssas rela
ÇOE 5 , c uma tolice arvorarmo nos cm juízes
Os animais fazem :-a,mda muitas coisas que

ultrapassam de muito aquilo de que somos
capazes, que não conscctiimcrà imitar c que
nossa imaginação nao nos permite sequer
conceber,

Vários historiadores relutam que na última c
grande batalha naval que. Augusto perdeu pju-j

António, a galera almirante Foi detida cin sua
murcha por esse pequena peiste ,i que os ruma
oos chamam rèniorú, por causa da propriedade
que Eli« ê peculiar de deter os mivips aos qu;m
sc gruda, bsse mesmo pdxtü sustou fepenfina
tTicntc a marcha da galera de Calígukt que vo
Itavnjjom Ljmn grande frpln pelas OüftLiiH da
Aumànía. ü imperador mandou rcUrá-lo do
ca.sco c ficou muito despeitado por ver que tão
pequeno animal preso ãpenas pula boca ao
navio (puis trai a se de um peixe de concha),
pudesse enfrentar o mar, os vtnu>ü e c» impulso-
4v*

t

remos. Üspaniúu sc lambem de quo N Fora
da agua^ perdesse tj bichinho toda n sua força.

Um cidadão dc Cixico adquiriu ouirorp u

reputíiçüu dc muito bom matemático 1 49 por
ier observado os çoçtumes do ouriço, liswc ani-

mal cava u seu covil com vários orifícios

divwsamente orientado*;. Segundo a direção
prevista do vento. Fecha o buraco que a ela

corresponde. Guiando se pelo ouriço, o nosso
homem predizia aos seus u direção futura doí
ventos, O camaleão umui a cor do mem em
que sc encontra, O polvo vai mais longe; colo
ru-se da cor que bem emende segundo as
circunstâncias, seja para fom a um animal
que teme, seja para atingir o que deseja pegar.
Nlj Camaleão, a mudança não se subordina à
sua vontade; no polvo, sim, Nosso rosto iam
bém muda por vexes de cor sob a influência do

1 * Melhor scriíi íIí^ít rtmii^jroJosisLa como kc vê

do contexto. Mas não havia enrão especializações a

uo iná^inatico, humcm 4ç dilculèc, cabia múmetúb
inielas. (N. dü T.'j

terror, da cõiera. da vergonha c outras emo-
ções e sentimentos; resulta de uma cauta que a
impõe, como no caso do camaleão. Sob o efei-

LO da icterícia tudo amarelece, tndepeiiden-

remento dc nossa vontade.

Essas coisas- que o:; animais, podem fo^er c

que não conseguimos igualar slo uma prova
dc que, em certos pontos, eEe* possuem meios
mak desenvolvidos do que os nossos, e de mk
ignorados. Eí poisívcl — e provávçl — que
outros haja cujn existência nada nos revele.

De todos os meios de previsão empregados
no passado, os fu ah; antigos e seguro* eram os
que se riravam do vòn dos pássaros. Nada,
temos tão admirável. A maneira dc bater as
asaK, pela qual &e tem a noção do futuro, devia
provir dc algo i rtli mamente ligado a «ssa ciên-
cia de caráter tão nobre. Atribuir rasil liado tão
peregrino aa instirtlo. sem o concurso da intch

gsneia c do raciocínio, e tomar as coisas
dt-masiadainenle ao pê da letra ^cm sc deter nu
interpretação, é tuna Suposição absoluEarrtenie
1'alsa, H que dizer da raia que tem a piuprísf-

dade dc entorpecer os membros que a [oc;üti e.

me smO
i

através das tinhas do anxol c das redüs,
transmitir csm: entorpeci mento às mâos dos
uiie as manejam? rueuldade maravilhosa
não t inútil â raia; tfla icm consciência dela e a
finprcfíj; afundàda no lodo ã espera da prtsa,
aguarda que í>m outros petacs desligando por
címri eleta sejam paralisadas c caíum cm seu
poder. Oi. grous, jiís andorinhas c outros pãssa
itK migratórios demonstram que podem adivi
nhíir o tempo c exercem ã vontaiie fissa faeul

djide, Asseguram os uíiçad<trc^ que a inolhor
muneii .1 dc escolher entre vários cachorrinhos
os que st devem considerar superiores aos
demais, ê colocar a cadela em cíjji dições de
pròcííidr cia mesma à sdcçào. Apartando dei a
os filhotes c» primeiro que ela vai buscar ê
mcihor. F: se íúmularcm uma Fogueira em (orno

do ninho, o que primeiro For salvo serà o mais
forte. Infòrt-jç díüso que u miim&ta ?ahem
prever i j nõ.s ui) prevemos, ou -são .senho-

íx$ dê alguma virtude btnguí&rís^nnu de julgar
as qualjdadÉs dc seus filhos que nos 6
desconhecida.

Os bichos nascem, neprodtuscm-se, alimcn
tam-.sc, movem ^ vivem e morrem como mk.
As vantagens que atribuímos ã nossa condi-
ção, em menoscabo das suas, são gratuitas; a
nossa razãta é jncapu* dc demonstrar jua
superioridade. Para nos conservar cm híJâ

solide. aconsclHam os rnccticos a vivermos
como os animais ç o Hc^uincc dilud4» está na
boca do povo: "Resguarda os pê.s e a cabeça t
quanto ao rtaiu fazt: uíw os bichos.

1'

O principal aio a que nos incita a natureza c



o^dc engendrar: para cxccutâ-lo cenas pos-i-
çíhíü dc nossíj corpo saf? preferíveis ã?; niiíras,
pais os médicos consideram qu-e a posição dos
animais é a que melhor convem; “jul^a-sc
comiimcnte que parã ser fecunda a união do^
espasos deví Faíçf ae na posição dos quadrú-
pedes, porque çnikt a posição horizontal do
peito e \i e

| evaçãu dos fins favoreet;rn a direção
du fluido gerador^ 4SJ

. í>s movimentos indis-
cretos c provocantes que a nmlhçr imaginou
acrescentar *.sto considerados prejudiciais c se
descm proibir. -Que eia atente para o exempki
dos animais entre os quais a fémea se conduz
com mais modéstia ç c afina: ^os movimentos
lascivos pelos quais a mulher exdta o marido
são um obsióçulo u fecundação; aJ afilam o
arado dy sulco tr desviHm os germes de seu
objetivo"' r#D

.

$c, para sermos justos, devemos dar a cada
um o que lht é devido, diremos que os animais
Mírvcm> amam, c deténdcoi seus benfeitores;
perseguem e agridem os estranhos e os que os
ofendem. praticando uma justiça igual à nossa.
T. vemos também que tratam com equidade
perfeita seus filhos Quanto ã amizade, prali
enrn nu os animais, sem dúvida alguma, dc
maneira mais constante e viva do que n
üoiticm, liircano. o cão do Hei M«m*oo. não
qtns abandomsr o leão de wçu dono quando
este morreu, nem comer nem beber, a no dia
em que o cremaram atirou -« ã fogueira. O cão
“c um indivíduo chamado hrro assim fe*
jgualmcnic; não quis sair dft leito quando seu
duno morreu c, uí? transportarem o cortit), dei
xou-se Iovar isuaLmeriie, jogando^ Afinal ao
°8° t1 11 rtlemcwo cm que se queimavam os
restos mortais titi Pirru.

Nascem por vcaes rui homem certas afeiçoem
que nada devem m raciodnk? e resultam dc
unia eiuksn tortura a que chamam simpatia.° r* APi unuis são, ourtiij nós* capazes de as ter
A-»sim é que se vècm cavalos *e afeiçoarem uns
,ms outros, a ponto de ac tomar difícil faze U
vsvçrem e viajarem scpurudamcnic. Ouc.ro;. ic
apaixonam pelos dc tal ou qual cor, eomu nô;-;

por certo tipo de takuiomia, e quando divisam
blguin de èuu cor predita n logo se aproximam
e fazem festa e demonstram sua alegria: ao
piisío que hostilizam os dc outro matiz e ?só o,s
úudtam dc mi vontade. Os anima is ccin como
nos prçfçrêneijs cm amor e sabem encolher a
fèrnca. Não £ão isenteis dc ciúme, o qual os
pude levar a atos de violência.
Os apetites sâo naturais c ncceiüãrios como

bíbc-T c comer, qu, embora naturais* não cxj-
gím .1 ui isfaçao absoluta, como o comércio

1

4

*
Lucrcciú-

’* ü
ld.

eu ire machos e remea^. I-Jã finaJmcnte d% que
nao são naturais nem nece^ários. Esta ultima
categoria compreende a maioria dos apetites
humanos que objetivam quase cKClusivsmentc
coisas supérfluas e necessidades fictícia^ É,
Cüm eleito* maravilhoso ver como a natureza
sc contenta irtjm pouco e eomo nn$ incita 3
pouco desejai. A arte dc nossos C[>-;inhciros
nao c dc sua afçada. Uma azeitona por dia.
dizem m estoicos, ba.s[a para alimenta- um
homem. Não é da, a natureza, quem nos incha
aos vinhos mais ou menos delicados nem ao
que acrescentamos aos pra/çrç^ do ;iínor: '"A
volúpia não lhe parece mais viva nos braças, da
íilha de um oõnsut" 1 13 '.

lisses desejo* supérfluos, intrcKluzidos cm
nos peia ignorância do hem c a predominância
dns idéinr fakas. sào tao numerosos que recha-
çam quase todos iv> apetiSc^ naturuÈs, Vcrill-
gou-sc a e^sc respeito nem mais nem menos do
que 0 que ocorreria cm unia cidade ande os
cslrangciros fojseni tãu numera qut* aca-
bassem cxpuUando os autóctones, d^truãsidn-
Ehcs a autoridade e u:>urpujido Jhcs c> poder.

Os animais sào muito mais ordenados d-o
que nó?; e se monlcm com ntíijs moderação
dentro dos limites que Lhes impõe a nnturc/a.
níio íi pnrtlu. cnírcíantõ. dç rtüo serem
VISZC4E impelidos h dcsfqiramcntoü anilôgo^
.K*1

; nos-soi, li u.ssirn comí 5 hâ ftoiiicii.s que pre
midoN por destjos loucos são induzidos a amar
,injmajü* lia íuiintíus que prucurtun o ajtldf dti
homem, tjlwjwito-sc desse modo afcíçõc^
rtionstruosàsi entre espedes diferentes. Prova-

o

o cIcfâtiiÈ rival dc Amtáfanes, o gramáiteo,
que SÍC ctsamornu dn mesma jovem vendedora
dc flores de Alexandria, desempenhando ^cu
papel eomo u niJiis apaixonado dos amuntes.,
Passeava pç lo n te rendo de fruías, coibia a*
tom a tromba c lín Jcvnva i üuii amada; procu
lavn nao perde irt dc vista, acariciava -lhe forni
liarmente os seios por baixo da blu&a. Ciium
s& Tnmhêrn LtJTi lagarto amoru^c de uma rrk^a,
Liin ganso apatóqníKSo por uma criança cm
Acapii, um. carneiro que amava Gláucia, can
lyra

;

ri4í| ’ Diariamente veem se macacos
íipaixoriíidos por mnlhcrc?;. bem tomo certos
ímimaix ac Mtrcgartm n caricias nmaroswi
com j/ídívíduos do mesmo nem ç espéeie.

Üpumo e outros autores dão nui; ojgüns
exemplos do respeito que os hichoíí lém pelos
hços dc partnctKcu, mas h cxpcrjcíjuía müs-
ira-noü umiúde p contririp; “a novilha entre-
ga se acm pudor ao pai; ;i égua ao cavalo de
que nasceu; u bítde ãs cabras que engendrou e
0 pássaro a fêmea que procriou “

1 Bl
Horácio.

1 nj
Ovídio.
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Em matéria de sutileza maliciosa, haverá
maiA evidente -ice s do asno do filósofo Tales?
Carregado dr- saE,. atravessava um riacbu quan-
do por acaso deu um passo çm falso. O* .íacos
qui_- carregava mofaram se, n sal dissolveu- se

c a cargu ficou mais leve. Percebeu o y asno, c

desde eutao. cada vez -.que deparava com um
corrcgoL entrava na água tom sua carga, ptc
que. descobrindo a malícia, seu dono passou a
carrega-lo com ta. Não produzindo mais o
banho o resultado almejado, d cisou o asno dc
entrar na água.

Hã animais qut revelam, em seu modo cíç

scr. sinais estracterísticos dc avareza. Vemo-los
procurar constante rntsnlv apoderar-se de tudo
0 que podem e o esconder com cuidado, embo-
ra não tirem proveito dis&o. Fm matéria de
economia doméstica, os Mnim^ii: ni%s ultra

passam não somente pela sua previdência, que
os kva a acumular e poupar para y futuro*
mas airtda em muitos outros pomos de impor
tãncia. As formigas espoem ao ar. nrrasliin

do os para fora dc seus süburrãncõs, os grãos
de toda espécie que afmqzcíiaríl. a fim de are-

ja Los c Klrescâ los c fazê-los socar quando
percebem que estio mofando c se 1 ornando
ffinçúsoü, de medo que se estraguem ou apo-
dreçam, Sun precaução cm roer uma das extre-
midades dc cada grio dc. trigo KObrftexcodg o
que possa Imaginar a prudência humana.

Cúmo o trigo não permanece sempre seco c
hum conservado, mas amolece e desfaz sc em
uma pasta leitos* ao germinar. perdendo então
suas qttâi idades nutritivas, as formigai roem b

ponta do grão por onde se inicia a germinação.

Quanto el guerra, a maior c mais pomposa
das íiçòey humanas* c de que turno nos vtmgto
riamos q titara saber sd prova a no$&i superio-
ridade ou ao ee>n Erário demonstra a ity^^a
imperfeição. Km verdade, a ciência Jç nos
entrcmaiaririo.s. concorrendo para a destruição
da espécie, não me parteü urna prerrogativa
que os bichos nos possam invejar: Aquando *e
vill Sim leão mai-; fone- matar o muís fraco? E
quando na fioresta morreu algum javali das
dentadas <Jc um javali mais vigoroso?"

1

* 3

Nem todos o.i animais estão entretanto isentos

desse mau espírito, como sc vê pelas Juriosiis
luras em que * d LgÊud iam j^í abelhas e pefe
duelos singulares entre suas rainhas: "Müifas
vezes um combate se verifica íntre duas rai-

nhas; c cie se ver então o furor guerreiro de
seus povo*” 1 G \ Nunca leio essa magnifica
narrativa iíTíi que th = venham ao espíiim- a
inépcia d a vaidade do homem. Esses movi-

1 hl JuvsnaJ.
1ÍJf

Virgíliü.

mentos guerreiros, que nm empolgam pelo
horror e o pavor, essa tempestade dc sons e

giitüs: “Àqüi.um um darão que brilha ate nos
céus pelo ctioquL dy bronze, a lerra fulgura; e

treme sob o passo dos soldador í as monta
nhas enviam kx estrelas os e-cos dos clamo-
ics

,h1 a s
; essa terrível refrega de milhares ds

hymcns armados, combatendo com [amanho
denodo, ardor tr Coragum, quase SCmpre decor-
re de causas vãs. e cessa em circunstâncias

insignificantes: “conta-se que pela amor dc
Paris a Greda deflagrou liinesta guerra contra
oi bárbaros"* 6 13

: coda a Âsia sc esgotou nessa
guerra provocada pelo adultério de Paris; y dc
sejo de «m só homem, y despeito* um momen-
to dc prazer, o ciúme de um marido. coisas que
não justificariam a briga de dnsts. peixeiras, eis

a causa de Uíds essa enorme Anarquia. Ouça-
mos* a propósito, os autores dc tão grave ocor-
rência. Ouçamos o que diz o imperador mais
poderoso c mais vitorioso que jamais, houvç.
diverfindo se em ridicularizar com muiin espí

ri Lo os acontecimentos que abarcam várias
batalhas pur mares e terras, nas quais, a fim dc
atender a seus interesses* quinhentos mil ho-

mens sc expuseram aos azares da guerra c

esgotaram os rectirsos e riquezas ún< dois
Contiíicníís: ‘"Porque António sc apaixonou
por Gláfira, Fâlvja sé empenha agora cm mc
forçar ã nmá-Ja. Ku amar a Fúlviaí K se

Mánk> o quiser também* deverei amá-lo? Seja-
mos prudentes f Guerra ou eamn, diz cla-

Ci>mol Melhor pensar ern al^o mais agradá
vcl. Soem as trombetas

'n 11 y Talvez abu« de
meu latim mas vós mc permitistes* senhora,
que ú usassí 1

Um exercito, ess^ grande corpo de tamas
cabeças e movinicncoi, que parece ameaçar
céus e rcrrasi “como as ondas pLkc rolam rwlo
mar da Líbia quando n fogoso Ôrion mergulha
em suaa ãgiins, ou eunio aw espigas que o
de verito doura nos campos dc Wermo ou nos
ruivos prados tk l.iciii, ü solo pisado treme c
os tscudns ressoam” 1 Sí

i císc rnonsuo fWk™
com tantos brnços c ealieça è o homem, sem

pre o homem, frágil, calamitoso, miserável,
Nãn passa dc um formigueiro agitgtfo e çxçita
do, “ítegru bitálbio em marcha pela pianí-"

1 i0
J
um vOiYt-u nuEsLritrjo, um grasnido de

corvos, y pasio cm falso de um cavalo. 0 vòo

1 * h
Lticrècin.

1 ü “ Horácio.
1 & r

RpiRraraa dc Aususto, eúnseTvadn por Müt
ciai,
1 i| Admite-Sí1 que enlc capiiulo ^eja dedicjid*! a
Míirgandrtdc Valoiá.
,ftg Virgin
1

ld.
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fortuita de uma águia. utti sonha, uma palavra
um sinaJ_ a neblina da -marxíiã basLEim para dar
uom elí por ic.trrzi. Que um raio dc soj o üíus
que. c eis ü inimigo aíundido; que o vento no*
Jíopre um pouco de poeira nos olhos, como a*
abcEhas do poeta, c eis tio mesmo instante nos-
saíí bandeiras c nossas legiões, ainda ü ue tom
a grande Pompcu a frenLu, destroçadas c impo
tentes, pois su não me encano, na Espanha.
SerLòrio empregou tom êxito essas armai que
haviam usado Fumcnes contra Aniígono e Su-
rena contra Crasso. Joguem contra um excr-
cito um enxame dç abelhas c estes anímaizi
nbos acabarão com sua força c arrojo,

Sjttajrtdõ òs portugueses a cidade de Tandy,
no território de Xiálima, transportaram ns
habiumics para as muralhas grande número dc
colmeias, hh quais abundam entre des, u tom
;jrn pouco de fumaça expulsaram as abelhas na
direção do inimigo. Este viu se forçado a desis
Ltr do empreendimento, nan podendo suportar
;i:- picadas. Com tão engenhoso expediente
defenderam a cidade c conquistaram a líber
d ade c a sorfo fez quu. tcrmsníkda a batalha,
nao fá)Lasse uma só abellia nas colmei ns.

As filmas dos imperadores c a,*i dos sapatei-
rus provêm do mesmo molde. Encarando ape
nas os atos dos príncipes t sua* consequência,
imaginamos que tenham outras caudas c ipm
bem mais peso c alcance. É um erru. Ides se
movem impelidos |?cíii mesma mola que nas
tmpulSioniL. 0 m cs rua motivo que nas leva ei

disputar cam u vizinho, impdc as príncipe n
Eu urrai a razáo que tios indut a açoitar uru lu>

caio c bastante pura que a príncipe devaste
um a província. Sun vontade íe exerçc la o
íçviafinmcníc quanto a nossa. ms?, dc tem
niftior poderio. Os mesmos apeidcs cxrôlttn no
verme c no defume.

No que concerne ã fidd idade, não há no
mtiEido Jimmftl mais traiçoeiro etn que o
homem. Numerosos são as faiai que se cii.nu

de çaes que emramiçadpmcnie prcrcuniram vin
^iúr :j morte dc seus danos. Tendo a Rçj pfrro
encontrado um cão que vdavn n cadáver do
dano. mandou enterrar a corpo e Jevau o arrí

maJ. Dias depois, passando cm revisTn o mt
exércitos o cão ao deparar com os assassinos
Cõrrtu lhcs atrás a ladrar fonosumcnlc., dc
moíistrsndu vioícnta irritação. Foi o primeiro
indício LjLte levou à dCràÒbcflli dt>S culpados,
logo apó* punidos pela justiça. O mtsmu sc
verificou ciim n cão de Hesfodo que denunciou
os filhos tlç CrítiiisLor, dc Ndupaaa étimo
tutores do assasríniü de seu dano. Ouiro ciú,
que guardava o templo de Atenas* viu o ladrão
sacrílego que carregava as mais valiosas jóias.

Fôs-se logo a latir mas os guardas não acorda-

ram. O cão seguiu então o gatuno; dc día
mantinha- sc è> distância, mas sem o perder dc
vFsta, Sc Eh c dava dc comer, recusava, ao passo
que dos demais transeuntes o aceimva. aba
nando a cauda. Quando ladrão parava para
dormir, o cão lazia o mCsmo. Tendo chegado
essa conduta estranha ao conheci mento dos
guardai indagaram eles das características do
animah seguiram- lhe as pegadas c o alcança
ram almal em Crómion. bem corno u Eadrào,
que trouxeram de volta u Atenas onde foi con-
denado . Coltio recompensa pelo serviço pres-
ta_Uu

?

ordenaram os juiYen que sc alimcnLassc o
cão à custa do tesouro- e ileasse ele ? cargo doü
sacerdotes. Pluiarco que narra o faio garante-
nos a sua auLuniieidadc. Teria efeorrido etn seu
lempo.

_

Quanto á gratidão, virtude que em nossos
dias andn muita precisaíla de reforçai' o seei

enédilü. um só exemplo bastará. É-nos contado
por A pia, que *c encontrava catre o.s espccla
dares. Uma dia, em Rama, dava-st ao povo
em espetáculo um combate cíe feras, principal
mente dc leoes dc tamanho respeitável^ em
meio aoi quaí^ havia üiti cujos rugidos c
imiscui aturu :tira.í;tni a atenção geral. Fncre os
escravos que cam pareceram para ítárem entre-

gues á.s fera^ llp-urava um certo And rocies da
Dúcm. pertencente a uni perrionagem consular
de Roma, Ao vi fo, deteve se o leãa imediata-
mctiii], como qtic tomada de cspanio 1

; aproxi-

mou se cm seguida, passo por pn&so, como se
procurasse reçonheoc fo. tendo verificada
quem era* começou a abanar a cauda como
fazem £i^ cães t a beijar as mãos c as pernas do
pobre miserável _ transida de meda. Reco
branda u calm.il, Andrades reconheceu por sua
vei a teuo e fimbos w puseram ,i festejur-sç
iilutiiumeriíÈ, c o pgvo dava gritos dc ulcgria.

Q imptradar mandati chumisr o e^faví> pn.ru

que Ehc explicasse es raaÓGS dc làa txírmrdi

ffirtfi Morrffhtía c cüía admirável história lhe

foi contada: '‘Quando meu ama c senhor era
procõrtüül rt a África, vi mç forçado riddxã la,

I i-i I a Crueldade cam que mc tratítva. Todas qs
dias: era çu nçoitado e precisei fugir. A fim de
escapar iis huscas dc um personagem dc tâa
grande riutor idade na província, pareceu-me
maÊti fácil ganhar o deserto. Foi o que fia.

resolvido a morrer dc unia maneira ou outra,
casa nessas regiões arenosas c Emtbíiàveís não
conseguisse aiim.efUjtr-mc, Por valia dc meio
dia, estando n sol vioicruíssiriio e o calor
tn suportável, descobrí uma caverna dc difícil

acesso e aí mc abriguei. Pouco depois chegou
nm Eeáü; estava ferido na pata, que trazia

ünfjangücntaiJa_ A dur provocava- lhe gemidos.
Ao vê-lo, -eu Jleara apavorado, mas ctc. depa-
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rando comigo encolhido a um canto, achegou -

àÈ ti me emende u a pala cgmo para pedir ajutô-

riü- Tomei-a, arranquei uma lasca de madeira
que neta se espetara. limpando a fenda como
pude- Aliviado, uumeçou a dormir, descan-
sando a pata cm minhas maos- Desde então
vivemos juntos, os deis. na caverna, ujtnendo
as mesmas carnes, pojs me irszia sempre os
melhores pedaços de suüs taças; cu a_s asâfcva

ao sol e com elns me alimentava. Usei durou
ires ano&. mus eu já andava cunhado dessa
vida selvagem c cena ve/ em que o leão tora à

caça como de habito, abandonei o abrigo. Trèü
dias mais Carde, stójjrisaididD petos soldados,
fui preso e em regue aqui a meu dono, que logo
me condenou às feras. Segundo me parec-e* c
Leâo dcvtí ter sido aprisionado mais ou menos
na mesma época: reconhecendo-me. quis leste

m unhar sua gratidão petos cuidados que lhe
prodigali/^L" A história* contada ao impera
dor. propagou hc rapidasnesUe ticilru os especta-
dores c, a pedido gcr,i! t concedeu -se graça a
Andrúdes, em nome do povo. O escravo cnti-

quístoit sua liberdade e recebeu como presente
o leão. Depois dUso, conta ainda Ápio*
viram no pasmar pda cidade com 0 adimaL la

de Lavertsa em lavema recolhendo d dinheiro
que lhe davam c o leão deixava -

m

cobrir de
flores. H quem l>s encontrava dizia: eis 0 leãn

que deu hospital idadí & esse homem c o
homem que foi 0 medico do leão!

Choramos por vtzcs a perda de um animal
querido; o* bichos também nos choram:
"vinha em seguida, despojado Je arreios, Êlon,
seu uivdú de guerra, cujos olhos se enchiam
de lagrima*" 1 t!

Há povos emre os quah. ui. mulheres pericn

üem a vários homens c outros cm que cada um
lurii a sua. fi 0 que « verifica lambem entre os
animais, e a ftdel idade conjugal c iguâlmenie
observada. Quanto u associação e união que
mantêm entre si paro se defenderem ç. auxilia

cem, véem st bois, veados e outros animai.1

,, us

quais açodem ao chamado dos companheiros.

Quando 0 escaro engole o anzol que Jlie esten

de o pescador, juntam sc os outros e nicm u
linha. Quando por acaso um deles caí na rede.

pegam no o& dc fm-a pck> rabo e puxam com
força para fazç-k] sair. Os barbos, quando um
deles é fisgado* raspam a corda do arpào com
as CQ^flfi. as quLiis suo armada de um osso tm
forma dt Stírnl, t se esforçam por corlá la.

Quanto ao.s serviços pessoais que nos pres-

tamos na vida, 0 mesmo fazem animais de vá-

rias espécies. Dizm que a baleia nio anda
soainka: prceede a por toda parte um peixinho

1,1
Virgílio,

a que chamam piloto. Acompanhai a baleia,

deixando-se orientar por ele como o navio se

orienta pelo marujo do leme. Bm compensa-
ção, enquEiíÚLí Ludo o que (bicho ou barco)* &í

entra na boca do monstro é Loga engolido, o
guia, ou piloto, peneira-a so&scgadamentc ç

íielu dorme, sem que a baleia se mexa: mas
quando ele volta á água o cetáceo segue-o sem
hesitação e, se porventura o perde de visto,

principia a errar de um lado c de outro che
g ande? a chocar-sc contra os rochedos como
um barco sem timoneiro. Plutarca afirma ter

observado 0 fato perto da Ilha dc Aiutclra.

SernelKamc associação existe entrei o pássaro
chamado corruíra & a etocodtp. A corruíra

serve llie de sentinela. e quando o mangusm,
seu inimigo, se aproxima, a corruíra desperta 0
crocodilo com cantos e bicadas, prcvcnmdíMj
do perigo. F.th eompenüaçiu vive dos restos do
monstro, O qiiul n rccCbc fannUcarmEnlc na
goela e a deixa biotu entre oí dentes paru

comer as parcelas de carne aí remanescentes.

Quando o crocodilo quer fcçbar a goclu. avi^a

0 páshüto, paru que Síua,, cerrando -a a pí>uco e

pouco Min u magoar , A concha conhecida po?

madrepérola vive com uimi espécie dc siri^ que
lhe serVÉ de portei ro. Tstticirmindri á cn irada

da Concha, mantem na aberta até que aiguiti

pequeno peixe a penetre. Entra ck cniao igual

meptt e belisca 0 aní marinho, forçando-o a

fech^sr-M; e as?jim comem ambos n presa. A
maneira de viver do? atuns demonstra um
conhecimento singular dos Lrcs ramos da mate
máiica. Quanto à astronomia ptjdom ensiná l i

nos hpincris. pois. detêm *se onde os surpreende
l> sotatfckj do inverno e nào sc mexem utai^ ate

íi equinócio seguinte, iíwíhj pela qntil Àfistú

ides Ihw atribuía o conhecimento tíes.s» dên
ci^i Revelam também conhecer a georrtciriu c n

rtriuri ética, rKjrquimto ve reúnem em L-arJume!.

da formu dc um çul» quadrado pt?r lodos os
ludos. de wtc que formam um batalhao sòJids
dc sci% fsoes iguais. Nudam nessa ordem de
dimensões idênticas atrhz e nn frente, de modo
que quem o> cntonlrn c çimia uma fileira tem
jdeia precisa do todo, porquamo u largura do
Csirdume c ifiual a profundidade e ao çoi«pri
menta.

hm matéria dç ma|üiajiimídadç será ítificpl

deparar com mais belo exemplo que oéo çnor
mc cào enviado de presente a Alexandre.
Aprewm taram lhe prime ir n mente um veado
pus-ji que lutasse, etr seguida um javali e depois
um ur.HOL não se dignou sequer -íair kIo lugüj.

ruas quunclo n puseram dianie de um

1

Acrçdtrava-se então que a balela pudesse engo-
lir um hireo. (M. do T)



ergueu-se imedíatamcme. eosisiderando-o
^sim o único adversário de porte.

Como prova de arrependimento e reconheci-
jiitín to de í^us erros, citemos üm elefante ljuc.
dizem, tendo msrtado seu guinem um acesso dc
raiva.

I íLeti eu cou u lunto que não acciluu maP^
alimento e morreu de [ume.

‘A clemência dos animais c ateslada por este
caso qac atribuem a um tigre, o malt inumano
doü bichos. Havíam-lhc dado um cabrito;
durante dojs dias passou fome por nâo querer
fazer-lhe ntal; u_o terceiro dia quebroy a jaula
para buscar outra coisa* não desejando atacar
o hóspede cie que se tomara fama fiar.

À familiaridade e a* relações que nascem da
convivência podem existir entre os animai^
Acontece efetivameme que vivam juntos* e
muilo bem, cães, gato-s c lebres. Porém o que a
experiência revela aos que viajam por mar
PO mar da Sicília cm jjarlicujir acerca dos
alcioçs ullrapassa Ludo quunto o boment possa
imaginar. Nunca a natureza atentou ião prnte-
loramenle para o parto e o nascimento de ne-
nhum outro animal. Dizem os poetas que a
Ilha çtc DcJos, ouimra flutuante, Foi tomada
imóvel a fim dc permiiir que Ltitooà desse à
lu?r a Apulo, mas no caso em apreço Deus é
quem quer que o mar susiff seu movimento,
permaneça estável c calmo, sem ondas, nem
ventos, nem Chuva? enquanto o nlcião poe míuk
filhotes no mundo* exalameme rui èpoc^i do
Mdsfkk-K no díii mais curto dg ano. Graças a
císc privilégio dc que gozu o pássaro, mio K ij

perigo para a navegação nesse período, cru
pleno coração do mvcrnu, Entre os idciws a
fêmea tem um so macho; com de vive a Mn
intíirn, sem tuuica o abandonar. Se cte w enfra-

quece nu sc inutiliza, cíirregn o ás costas c o
Servt: Jtré a mtiríc. Ninguém conseguiu nínda
compreender dc que modo maravilhoso cons
troem os alckies os seus njrthm. Pi marco,
os viu c os teve nus mãos, pensa que ião feitos

com espinhas de um Ctrto peixe que o pãs&arp
jtima. Siga c entrelaça, dispondo umas em um
sen lido e ou iras noutro, curvando n-\ -c r-trre-

dondnndo ns dc maneira a formar uma espécie
de esfera capuz dc flutuar. Quando terminado,

exf>de no á.s ondas, a* quais £bocandú-u deva-
gar revelam os pontos fracos, não suficiente
mente aglutinados c qtie precisam ser reboca-
dos. pois Laís pontos cedem ao elioquc da águii

c o ale ião verifica que os deve consolidar. Ao
comrãno, os que nada deixam s desejar,
comprimem se ainda mais e u: íori aleirem a
ponto dc não se desfazerem a pauladas ou
pedrudus, senão ã custa de Ingentes esforços.

As pruporçoes t us djsposí|iv>D5; internas do
ninho sao- extraordinários. P, construída de tal

maneira e com tais dimensões que sò pode
receber o pássaro que o edificou e que sõ esse
nele pode entrar. Inacessível a qualquer outro,
fechado e firme, nt-m mesmo a agua do mar ü
peneira- Por mais clara que seja esta descrição,
a qual provém de hoa fonte, parece- mc que nâü
esclarece bastancc as dificuldades da constru-
ção. É portanto inespEkãve! a nossa vaidade
dc querer considerar inferior c interpretai
dcsdtíthosameute o que não somos capazes
nem dc imitar nem de entender.

Levemos um pouca mais longe esse estudo
Comparativo acerca dos punLos c-omunE; ou
análogos entre nós- c os bichos.. Nossa alma
vangloria- sc de elevar a seu nívcJ tudo o que
concebe: dc despojar todo scr que se apresente
u eia de tudo o que tem de material e mortal;
dc considerar br coisas que pre^a, dignas dc
sua LUtínçio indepcndentcmeriic do que nelas c

pati-iívcl de al Ler ação. deixando dc lado, como
acessórios supérFluo-s c vis, a espessura,, a lar-

gura, a profundidade, o peso. a em, o odor, m

rugosidade, o po li mento* a dureza, a moleza,
cm uma palavra» tudo o quee tangi wd c perecí-
vel, para .se acomodar ã sua condição que ê n

de ser imortal e espiritual; dc tal maneira que
se Parts ou Roma ocupam meu petisamejiio.
Paras, por exemplo, eu a imagino c d repre-
sento cm mim mesmo abstrajndo suas ítimen
stJes, sua localização, ;i pedra, o gtísso, a
nradí iira que nelo jíc encontram, suas con^tru
çrwjs- cm sufuii. N áo mc parece que es=i>ü facul-
dade seja privilégio exclusivo dc no.ssa alma; t

cvidenic que a possuem também úü bichos. Um
eavnlo habituado |s trombetas, aos liros. aos
combates, e qut vemos aghado, comovido no
í.éu sono, mexendo _se e iremcrido como see?m
vçsím: cm pknn ação. tem em sua alniaí sem
dúvida, a COnccpçifl de um som mudo de tam
bsNf, de um exército sem armas c sem soldada:
"vurei.s generosos eorecis» embora adormeci
dos, suaruníii re,sfokgarcm t se rdtcsarcm eumo
íc disputassem uma corrida

’'
1 í,3

1

A lebre que em seu sonho ú cio de caça
imbuía perseguir, iirqucjame, cpuda esticada
e tendões icsos, c uma lebre sem pelo nem
ossos; “por vezes cm meio h profundo sono, os
cães dc caça sc agitam dc repenií, latem c f^-c-

jam carno sc estivessem correnJíi um animal;
ãs v&csn mesnici. «o despertarem. Continuam a
perseguir o vào simulacro de um veado que
imaginam em fuga, até qoc. acordando delmi-
(iv amente, sç apercebem Úú crio" 1 ü 4

. Vemos
também ük cies de guarda grunhirem durante
0 sono» ladrarem enfim c despertarem como se

1 fin
Luqj-écíOr

Id,
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vissem algum estranho, üsse estranho que
vêq-m em imaginação é um homem sern corpo,
imperceptível aos sentidos sem dinSèüSMS
nem cor. Não existe. "Não raio o hóspede fiel

e carinhoso da casa- 0 cão. ergue-se repentina-
menle em meio a um wno leve. porque penauu
ver uena farina estranha, um roa-ío desconheci
do ,lf **.

Quanto â beleza do corpo, dever-se-ia. antes
de falar, saber st: estamos de acordo acerca
daquilo em que eonsiflíe. Não me parece que
diurna snanuira geral concordemos a respeito.
Nao sabemos ay certo como e de que *ç cOtisti
Luh pois ao que consideramos bdeza no
homem damos, aí formas mnis diversas. Sc ai
Suma regra natural houvesse, nós todo* a
reconheceríamos como nus cr[cn.deíjiíjs quan
do aludimos ao calor produzido pelo fogo, ao
passo que cm relação ã bete* a iodas as ianla-
siíis se admitem: A tez dos belgas nãn qonvi
ria a um rosto romano" 1 * e

.

Os índios pioram, c*sn beleza negra c quet-
madii dc t-oE, lábios espessos c carnudos, nark
chato c largo, a cartilagem das narinas orna-
da dc argolas que a esticam até a boca, o
labío inferior enfeitadu eom unéj»? incrusmílíjs
de pedrarias c caíth» a\xi o queixo a mostrar os
dentes e m gengivas No Peru a orelha quanto
maior santo mais bonita. AJgücm di/ ter visto
em um país do Orierqç aurnen tarem na eearre
garem-n& dc jóias posadas c n furarem com
buraco* tão amplos que podiam por eles pn$
sur o braço sem levantar á manga. Há povos
qnc enegrecem os dentes cuidado sametnc. por-
que m dentes br;meos sáo desprc/ívçjs; íiuLros.

pintam noü de verm-ellnp. Ilntrc os bascos, us
mulheres pensam desenvolver seus encanto*
raspando íi cabeça; Ctrl outros lugares o
mt:smo sc verifica c. o que è mais estranho, rum
regiões btJ reais, segundo Plínio, As mexicana

^hiim bda umii lesta estreita» por isso nrrun
eam os pelos do cofpo e ec esforçam por lVi/cr

com que na*çam na fronte, Oe sçbü gnuidcs
èJÕo ião apreciados, que há mulheres que dão
de mamar aos filhos por cima dos ombros, A
iiso chamaríamos horror, Entre os italianos o
ideal dé beleza caia em ser gorda c atiyTflcaíta;

entre os espanhóis em ser magra e esbelta:
enlre nós em ser loura para uns e morena para
outros; mole c delicada ou rija e vigorosa; ha
quem exija dela graça e doçura c quem a quei-

ra aUiva c majestosa. P latão acha que mula c
majj; belo do que a 1'orma esférica, ao passo
que Rpícnro prefert- n pirâmide to cubo, c não
admite um deus á sem elh onça dç uma bola.

1 * * Lucrécio.
1 * * Prcpèrcio.

Como quer que seja. a natureza não nos
beneficiou, a essí respeito, mais da que qual-
quer ser vivo u sc hã animais menos favore-
cidos do que nós. há outros, em maioria, quç o
são ittáis:

Ei

3TtUÍtOS imimnss n-Q& Súbrecxcçd-cm
cm beleza 11

7

, mesmo entre os que,, como nós,
vivem rta liara, Quanto aos que vivem nu mar.
deixamos de os considerar porquanto suas. for-

mas diferem demasiado das nossas para que- se
comparem, porque já pela cor. a limpe-
za, o brilho, lhes somos- inferiores, como o
wmos cm relação aos que vivem no ar.

A prerrogativa que invocam os poetas de
nos sustentarmos vcríicatmeotc sobre os pás,
nEhítndo para os Ctíuü. dc onde vimos, não
passa dc tirnzi íiccnça poética: "Deus curvou os
animai ç prendeu lhe* u olhar ao solo; dandu
ao homem uma cabeça rela. quis que contem-
plasse os céus c os asq-üs^' Mn.s vários
animaizmhos olham para o eéu e o?; camelos e
OS avestruzes ICín O pese^jçy mais comprido c

rcío do que nos. Exi-ftirão anirfs^is que não te-

nham a cabeça colocada no alto e m frente do
Corpo, podendo como nós, na *iua posiçàu nor
mal. perceber certa extensão do céu ç da terra

7

Que qualidade^ ÍTsicas teremos nós, entre
descritas por Cícero c Plaiãy. que nao sejam
igual mente apanágio dc numerosos animais?
Entre este.s. com oií feios e abjetos é que temos
maior semelhança; o mcieaco. por exemplo,
quanto aó anpeeto e forma do íütto: “por mais
disforme que sçjj o macaco sc parece cübos-
cit" 1

o porco, m> que concerne k nossa
organização intenta c partí* vitais.

Quando aLento para o homem nu fmc,^mo
esse sexo u que se acnhici a maior parle da
bel«a). para suas taras c imperfeições, adro
que tnaii do que nenhum outro animal
razão de nos cobrirmos. E somos dçsculpáveiü
píir lermos; aproveitado os despojo* daquele*
aos quais fi njnurezu Favoreceu . usando n lã, a

pcim, o pelo e a jídda pura nos vestirmos.

Observemos ainda que o homem c o único uni
mal cuja imperfeição afigura diocante aos
seus ft&jiclhaftitiiq o único que üe esconde tios

dtmais de sua espécie :t firn dc ladsfazer sljjsm

neeeí^irlftíjaíí ríiOiraL. E é igu«lniCillc friieü

digno de consideração que os mestres no
assunto ordenem como remédio contra as pai
KÓCií eróticas o cspeEáçulo total c livre do
corpo que ambicionamos? Pois basta, para
CKtmpuif O dewjo, Cuntcmplm- sem peííií. i.. que
M deseja; “há quem, par lj:f visto a descoberto
as partes secretas du objeLo amado, sentiu
extinguir-se a paixão nu momento mesmo dc

*' Séneca.
1 10 Ovídio.
Ifl » Émo.
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sua realização"' E embora Lai rcceiu possa
provir de alguém etc temperamento delicado c
ja serenado, oàu dchta de ^cr uma prova mau e-

Festa de nossa imperfeição dcsgostarmc^fios
un* dos outros pela frcqítentaçãcí e n intimi
daclc,

Não e propriamente o pudor, mas a pnuden
ci.j que toma as nossas rmilhercs lèu.i eircuns
petas t: as leva a proibir nos a cntratls cm seus
touuadorcs enquanto se maquiiam c se enfei-
Latn para aparecerem em publico:
"DeFcndem-fie as nossas beldades e com
rajao — evitando o acesso dos bastidores da
vida jm?5 amantes que pretendem conservar sob
u seu jugo"‘ *\ Ora, nada ha, em muitos ani
mais,, dc que riao gositemo-s. que nao agrade ;i

nossos sentidos, a ponto de tirarmos de seus

próprios excrementos c secreções manjares
requintados, ornatos valiosos ç perfumes su;í-

ves. Claro está queífon diz respeito tio-so
ttiínle ao homem c ás mulheres comuns: nSo
iíou lào sacritü^o que o- estenda u essas Iwletas
divinas. sobrenaturais, que vemos pnr vexes
resplandecer entre nós como astros eàídús au.
terra c que dissimulam mal is formas btimanro
tomadas de empréstimo.

Quanto ao resto, a parte mCAma dos bendj-
cins tlü tuitureza que concedemos aos animais,
ti v anthjosa A estes. AtribtiEmo nos bens imitai
núrius c sóbrenasuraN. bem- futurou e remotos,
e dc cqja posse o homem é tricupa/ du sç usac-

^clfJtr H fu buis que an virtude do desregra
mento dc nosso espírito pretendemos falsa
rrsenre possuir, como n raaSo* a ciência, a
honra. Aos outros 'tcncs deusa imo 4 . cm conrtpcií

síição, os que sâo malu-mi» c palpáveis; u paz.,
n rcpnusa a segurança, a inoccncjâ* a saúde, o
inuis adntirnvei é presente que podemos
rcccFier da natureza, pois nt6 a liloflofin estoica
declara que se flcruçhsq c Furccides tivessem
FKhJ;d« trocar hj a sabedoria pela saúde e
Livrar se com isso* um da hidropisia c outro d li

íIogiujb cuiãno que o atormentava, houve
rnm qo leito dç bom grado, Do que se deduz
que dão maior valor aúidit a essa sabedoria,
que comparam ú saúde, do que nesta outra
proposição igual mente detç.n fitáfíoíç^ se Circe
irvtssc aprenentado a UIEsscí dois fUtrOicum u

propriedade, um deles, de tornar um louco
sabto e o nutro um sábio louco, devia Ulisses
preferir a loucura u. ver-se metamorfoseado y
semelhança de um animal, pois a própria sabe
doria teria dito: "deixa me. abandona-me. de
preferencia a atojar-me cm um corpo de asno".
H ei" nossos filósofO.s. ;t darem m-enrir impor

1 u OvLdiü.
1 f 1 Lucrccin.

Tartcia à grande e divina cjéncia que à carcaça
de nosso corpo nesta terra !

Não sao pois a razao, a reflexão ou a alma
que nos tomam superiores aos animais: sâo
nossa br lera, nossa linda te?., a harmônica
disposição de nossos membros, ao lado do qut
n
?
a.M inteligência, nossa prudência e o rcüto

são [Je pouca valia, Forno nota de tàu ingênua
e franca confissão, pois significa que reconhe
ccm que as prendas dc que tanto no.s vangío-
riajrtos nao pasTiam de fantasia, bi assim, ainda
que os animais tivessem todas as virtudes, a
Ciência, a sabedoria, a inteire? a dos csíõicos.
continuariam snimais e rtão poderiam ombrear
com um homem miserável, mau e insensato f A
meu vcf. Cm suma, tudo o que nào iffi nos flSSC-

mídlia nada vate. Deus mesmo* é é um ponto *
que tomaremos, vate so mente porque c feito a
«osso modo. Disso vc conditi que não £ çtu
virtude de um raciocínio judicioso, mas unica
mente por orgulho e obstinação que noíi M:>bre-

pomi>h aos aninuiis c nos alástamos de sua
companhia.

Voltemos an nosso iissu-nto. Somos vítimas
da inconstiticia, da irrcsolução. da incírtc?.a+
do liiio, da siifjeni[içao h da preoc-upaçao com o
futuro, inclusive o dc depois da morte* da
ambição, da avareza, do dti InVeja. dos
apetites desregrados c insopitãvciü, da guerra,
da mèiUiríL. du deílcaEdade, da intriga, ita

curiosidade. Papíimo.s p^is bem câío ti eAo
deeaflthdá razão dí que nos jacuitnos, c íí

i acuidade dc julgiir e ccinheccj', ^e a aluanca
mos, é li eu st a do número infinito dc paixões
que nos assai tani son oessur, U ucm sequer
comumo*. \wr nào nprccLú la mui» do que St)

Crates. n prerrop ativa que umos do pr:w;cr »c

xuyl ,i qualquer mometuu. quando sttííi bichos
impôs 3 natureza, limites c épocas rafáveis,
"Assim como é príferívd não d nr vinho :io$
enrcrmoA, porque, sendo lhes noritmlmenlc
nocivo, raramçrué proveito M), com duvidosa
euper^nça dç melhoria incí>rre »e em risco
manifesto, assim também serin preferível que

rtão houvesse ouiorg&do ao homem a facuJ-
dflde de pcPiMij

,
-j. compreens-AA), íl per spicácia,

^ razão em surna. a quat a todos foi liberal-
menie concedida mas a poucos beneficia c pre-
judica u muitos” 1 ,J

.

Que vantagens tiraram Varro e Arisiíkclcs
dessa smi inteligência peregrinai Isento u^os
dos incômodos inerentes à natureza humana?
Eximiu-os dos acedentes a que sc expoe um
Carregador? À lógica, consolou -os da grua?
Sentiram -na menus por saberem comu da sc
aloja nas anicuJaçòes? £ píír não ignorarem

' Cêten>
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que entre certos povos a morte é recebida com
alegria, fb-i-líics eía mais suaveV E por saberem
que em alguns países as mulheres pertencem a
lodos, con solaram -kc das infsdifljdadc.5 das
suas? Por outro lado, embora pdo seu saber
tenham ocupado o primeiro luynr. um entre os
gregos ou tio entre os romanos, cm uma época
em que a ciência florescia, ião nos consta que
suas vjdas se tivessem aproximado da pertéi-

çàm Ã de Aristóteles, cm particular, apresenta
nlgumas manchas imporíamos que com difi-

culdade sc limpariam. Estará demonstrado que
o prazer e a saúde tenham maia sabor nos que
conhecem a astronomia e a gramática?
“Sustenta o ipnoríiritç com menos vigor os
combates do amor?" 1 73

Cem artesãos conheci, e cem lavradores,
mais prudentes c felizes do que professores
üftivEfTHjfârioSr Com os primeiros gostaria de
me parecer. A meu ver, a erudição deve
incluir-se eilrc as enísns necessárias à vida,

como a glória. a nobreza, n grandeza, n dignj

d ade, :l bdeza e a riqueza, 1 alvçz, mas filo de
um modo essencial.

Os prineípbs de moral e as leis não nos são
muito mais ind impensáveis pnrn vivermos em
comum do que seriam aos grous c às formigas,
muito organizados embora careçam de erudi-

çàn. Se o homem fõssc sertsaio. a cada çoiitfi

daria um valor, segundo sua utilidade c sua
adequação ã vida. Qucin nos julgAssc por nt>y-

aos atos e rinssy conduta, observaria maior nü
mero de indivíduo* perfeitos cmre m ignoran

ma do que enirc os sábios e isso em rdaçio u

quaisquer virtudes. A sntiga Roma parece- me
ler sido muito superior, na psí como na guer-
ra^ Roma sábia que re arruinou pw suas pró-
prias mãos; e ainda que admitíssemos terem
ido iguais. ;t probidade, a pureza prcdominii-
rifltn n,i primeira em consequência d& wirtipiki

dade que ;ti reinava,

Para cn cerrar esta dissertação que nos leva-

ria muito longe, limitemo-nos a constatar que
só a humildade e a submissão engendrem bó
meus de bem. Não t possível deixar ao livre

arbítrio dc cada um n escolha de seu dever; c
preciso prescrever lho. i>c outro modo, d tida a
variedade infirma de opiniões e inteligência*..

forj&rí&mOÊ deveres que nos í impeliriam a nqs
destruirmos uns aos cruJrns, como diz Epicuro.

A primeira lei que Deus impôs aos homens
foi obedecer; uma ordem simples, sem oompli-
caçoet, poupando Ü trabalho- do Conhecimento
e do raciocínio. A obediência é* aliás, á condi-

ção natural de uma alma qne reconhece em
Deus seu aupcriür e benfeitor. Obedecer e

r75 Hofacin

submeter-se sào o principio ds iodas as virtu

des, como a presunção é n princípio de iodos
Os pecados. Foi indo de encontro a esse princí-
pio que í? homem experimentou sua primeira
tentação c que o diabo pôde inocular- lhe seu
primeiro vtncno. prometendo Hie ciência ç
saber: '"Serás como os deuses, quando conhecc-
res o bem e o mai 1 7 A

. Em Homero, as sereias,
a fim de enganar Ulisses c atraí-lo a seus perj-

recantos, oferecem lhe a ciência. O mal
no homem está cm pensar que sabe, por isso
nossa religião recomenda- nos com tanca insis
tènda a ignorância como meio adequado a
determinar em nós u fé c a obediência: ‘"cuidai
dc que ninguém vos iluda com a filosofia, nem
com as vas seduções das doutrinas do
mundo 1 T D

- Todos os filósofos de todas as
seita* concordam cm que « soberano bem icsi
dc ti 3 serenidade du alma c do corpo. XIjn
comó uícançnr ç&üa serenidade? llO sábio só ç
infci ior a JúpiLer; sente-sc rjço. livre* honrado,
bckh rei do mundo tinfirn. a menos que o deflu-
xo o atormente T fi

.

Dir st- ia cm verdade qtie para nos consolar
dc nossa COtldiçào miserável e doentia a natu
reza Só nos deu pre* unção, fc a opinião de
Fpictelc:

í

'N:icla existe no homem que lhe per
itnça Inle^rnlmçptc, u não scr sua opinião;
üímictLtc vento e funmtia Constituem nosso
patrimônio. Q$ deuses [êm a ^aiidc. pelo pró
pfio fato dc serem deuses c iíõ Conhecem a

doença porque lhes é dado xuher tudo. O
homem, ao contrário, truz em si o princípio do
m*l; o bem « uma miragem. Temos muita
razão pura nos vunglortarmos da força dc
nossa imaginação, pois nossos bens só existem
cm líonho."

Ouvi um exemplo do orgulho desse pobre c
oüuinituso unlmalt "Nada é 130 suuvc (Cícero
è quem fala) quanto nos dedicarmos ás letras:

A eüíuis kinss, tiit^o. í\uí: nos revelam o conheci
intuo dn infinidade dc coisas cxislentex; dn
naturt/u no que tem de maior; dos cèus

enquanto ainda somos dente mundo de icrras e
águas. For das forno* instruídos na rd.ígiào,

óOrheccmos ii moderação e u coragem no que
rcTn de mais nobre, For cias ni>sy:i alrmi foi iir;i

da das trevas para ser iniciada em todas as coi

*as, tanco as dc ordem superior como as de
ordem interior, as que ocupam, p primeiro
como 0 ultimo lugur. L assim envelhecemos
^em desprazer nem 5ofriindnkK

,h Não voü pare
ec que de Deus e dc Deus vivo e Tpdo-pode
roso ê que fala o amor? Na reai idade, mil
poneses viveram em sua* aldeia* uma
1 T * OdnesiE.
1 T 5 Sio PuuEu,
1 7 IIúj;i>lk>.
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existência mais sossegada, docc c tranquila do
que a de Cícero. "foi um Deus, ilustre Mémia
qoeait primeiro descobriu esse gênero de vida a
<l;uc chamam sabedoria, graças a qual a calma
e a luz Sucederam à imitação c às LréYay'

F1 7 7
‘

Lindas» magníficas palavras! Entretanto,,
apesar desse deu* Lao decantado e de nua divi-
na Sãpicacia.um simples acidente bastou para
que a inLebgêncífi dc quem as disse cais.se ao
nível da de um pobre pastor,

Tão impudente quanto esses devaneios c o
que promese Dcnuícrito quando diz: "Vou
f:t3ar dc teadas as coísíls^: c o ridículo título que
Aristóteles dfl, aos homens, M

deu.ses nrortais^ic
a opinião dc Crispo a respeito dc Diün cuja
virtude iho elevava à altura dc Deus”; e esta
asserção dc SSaeea de que “a Deus deve a vida
mas a si mesmo o Tato dc bern viver": c esta
ü-utra que se assemelha à precedente: “com
ra/íin nos jactamos dc nossa virtude, u* que nào
deveríamos tkztrr se provie^c dc um deus cm
VCÍ dc provir de nsj.s mesmos” 1 7tt:eésta Eunda,
igualmcníe de Stncca: *‘o íwkbio alia ji Iraque/

a

humana um st Torça de alma semelhante ã de
Deus e fiivso dc lhe é superior"'. Nada ê lio
comum como encontrar exemplas de unaloga
ousadia. Nenhum homem sc ofende com se ver
comparado a Deus, mas deprime -sc sc o nive
Iam nos animais, prova evidente dc que prexa
mos mais a nós meamos do que a glória d<>

Crindor.

f- predsò dornmur tão tola vaidade ç sola
psiF oií^íkIíi e energicamente n :•; Funduriefit-os

ridícutus sobre os quais se erguem as opínioc^
errôneas. Enquamu o homem imaginar alguma
força e meios dc ação próprios, nunca rcconlit
ccrú o que deve o seu Senhon Suas iludes
serão infinitas. \yr. por que è pretiso despí lo,

reduzi -Lo à indigência.

Vejamos alguns exemplos dos tc&iíiftdus dc
sua filosofia» Pojsidónb, lorlurâdu por uma
doença tão erucil que seijfn braços sc torciam C
^us maxilares Sé GCmiraíam, pensava demons
0'ar scü desprezo pdn dor. invcctivando-a:
^Faze o que quiseres, náo direi jamais que és
um mal." Sofria canto quanto um lacaio, mas
acreditava sc corajoso porque Talava umu, lin

gu^gem itbedicjuc aos preceitos dc sua seita:

"nào devia sucumbir ame a reaJ idade, qutm sc
jactava com palavras, de sita coragem 7 tt

.

Achando- se Aroesün u atacada dc gota. Car
néádcs que o fora visitar quis rei irar se, embítr
gado pda piedade. Chamou u o pactutic c,

mostrando- Ehe os pes c o peito, disse: “Nada
sinto aqui do que sofro lã.“ Isto me parece

1 1 *

Luertctü.
1 Tb CÍM-fíi.
179

ld.

mais honesto, pois reconhecia quç sofria e qui-

sera livrar-se do sofrimento, mas nao abatia
nem se enfraquecia ao passo que PtmÈdÔniü»
penso, afetava uma screci idade que não ptis-

Nuia, E Dionísio dc Heraclêia. Sofrendo cruel
mente dos olhos, viu torçadci a desprezar
suas resoluções estoicas.

Mas aínd.i que a cióneia produzisse os resul-
tadas que ük filosofas lhe atribuem, ainda que
atenuasse a vidência dos males a uuc estamos
cipOSlüs. quç poderia faser a mais do que faz. a
ipjiorãficiii, u melhor? O ftlosofo Pirro. vitima
de uma tempestade no mar. nâo achou coi^a
melhor para animar seus companhcir-ns de
EnTorliicito senaq incitados a imitar a sereni-
dade dc um porco que estava a bordo e

contemplava o fenômeno sem üc apavorar. A
iitn sofia, como último recurso, apresenta â
nossa consideração os exemplos do atleta c do
arrieiro que. cm geral, nàm temem a morte dem
o.s lormentus e são uup azes dc maior resolução
do qué a crênei.i pôde janmis impor u nenhum
homern nio predisposto tia curai mente ã resís
terteía física. Que c que faz. sc não a ignofaii
cia, que sc amputem os membros delicados dc
uma criança t ou Cs de um CâVgJo, mais fácil

mente do q Ue ns nossos? í\ quanta genie Hca
doente unicamente por efeito da tmagÊnação

:

Ê frequente Vermos quem 5é faça sangrar, pur

gaf, medicumemar paFSi curar malrs que sò
existem porque os imagina icr. Quando nos
lalsani mules verdadeiros, w cicncia no los fqr
ncctí. Pela an de nosso rosto devemos estar
Hib a ameaça dc alguma doença caldrral; o
calor da estação prcdis|X>ç no?i ti um de
Tcbrc; 3 Itnhn dc vidu úc nossa riiào esquerda
tiprcscmu um aspeclu que prcsüa^ía séria c
próxima indisposição. A cicncíu aiaca mesmo
di; Trcnle s SíUÍdc: temos uma vilaltdtide, uma
Tjrça que nãu ]>ude continuar, è preciso que
utk íirt-ot ul^urn sangue c nos enfraqueçam,
sem o que n saúde poderá voltar-se corilru nós
mesmos.

Compare -sc a oxixtênciu de um homem
escravizado 4 idóia.s imaginárias uom a

de um lavrador que sc entrega ao fluxo normaj
da vida, levando cm coma as coisas no
momento cm que ocorrem c sem se preocupar

com o que di?. a cienda, som se prendei às
conjeturas; que bí'^ adoece quando a ünença
clicga, no passo que outros jã trazem üs iralcu-

|oé na áíma antes que alcancem a bíxign,

nhiecipLntdo se pela icnugirtflÇHãíf aos sofri-

mentos reais, oorruido ao seu enccfllío Comn
sc não lhos .sobrasse Lenipo para sofrer na horsi

cena,

O que dicú dos efeitos nefastos díi medicina
aplica- se igual mente u qualquer- outra Ciõndík-
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Daj a opímân de certos ilEosoío-i antigos qui-
co nsjdtira.vam como feii.c3d.adc suprem a termos
Consciência da fraqueza -dc nosso jul^amcnto-
Quanto a mim, minha ignorância tanto me
induz a esperar como a temer: paia regular
minha saúde, guio-me petas exemplo* dos ou
lro5 e JKlo que vejo veriíicar se aáhures na.v
COndiçoes ern que me acho. Éjisas csbscrvaçács
ià-u dc roda espécie l- decido de acordo ccuti rt

compararão que estabekçíj entre das. esco
llícntlo o que mc parece convenicnie. Recebo
com a maior cord í-a ] idade a saúde, por juigá la
coisa essencial e que nos toma livre*. Subo rd i

no ]hc resto c procuro gozá-la tanto matd
quanto jà se vai fazendo menos comum, mais
rara. Por isso evilo perturbar lhe o repouso e a
cordura Com os aborreci mentos dc urna nova e
forcada maneira dc viver.

Os a.mm.aj.5 quc devem â sua quietude uma
saúde mais robusta do que u nusàa, mostram-
râo?s a que poílto a inquietação de espírito pi>dc
scr causa de doença, DcZcm que tio Brnyj! u*
Ptt*>as m morrem de velhice, o que sc atribui
à pureza c â cuíma dç ar que resprranl, e que,.
' m?u ver. provem ames da serenidade c da
Cranqíiil idade dc suas almas isentas de paixoe*,
ikm desgostos, dc preocuptiçòes que exidmm c
Contrariam, Ignorantes. íltiirátlos, nüoi lei nem
rcu, nem rcligilo alguma, üüii vida dcminvotvc-
>íc fiiiiM udmiràvcl AimpEiddfrlc.
Cnmo explicar que os indivíduos mais gros

sciro$* dc espirito mais curto, sejam 0$ maiv
h lados ao amor? E que o amor de um arrieiro
seja ma ir-; dcryojávúl por vezw que 0 dc um
fidalgo? ísttó será poi que neste ú ti irou :ts agi
inçíks d.i espirito infiucm nos meios físicos.

dfSHcqtil libram nos. cansam nos. enfadam nos,
como cansam e enfadam a própria alma? Que
c que (orna c$s;t ulmjr desregrada ç a impele à
luvcura, itrtrio a vivacidade e a agilidade que
constituem suei força? Que diferencia a loucii

suill da mais sutt) siitadona? I>aí
grandes amizades nascem as grandes inimiza
des: m saúdes vigorosas slü 0 ponto de parti
da das doçnçot: mòrtnta; a*«ini também as
mr| ’* notáveis e belas inteligências podem con
du/tr ít:>; m.ii> suhlimcb loüCurai c çxo uvagifi-
fcius. De umas a outras var apenas um passo,
Peio que ^ão capazes dc lazer os luuços, pude-
mos julgar quão próxima da generosidade d\t

ídma se encontra u loucura. Quem ignora.
quanto ú imperec-piLVid a hnhu de demarcação
tínLrc a tauCura e as ii tipi rações mais ousadas
dc um espirito compieiamunic Eivrc, ou as re^o
luçoes que porfe tomar, cm dadas eircunülãn
cias, uma virtude excepcional?

Dia PI alão que os mcíunoóllços 1 * Ç| sáo üs

1 lu> Atídrn se defci&n bvam oà íisqutEÓidcs-. (N. do

mais; aptos a disciplina c oa melhores, mas não
há também mais propensos à Jooeyra, litúme
roí^ espíritos ^ consomem pela sua própria
força c briEbo, Assim vimos que, pela fulgu-
rante excitação de ^eu espírito, ^ consumiu o
mais judigioso, engenhoso e superior de iímJos
os püfctas tiaUanos’ 51

, na tradição da antiga e
pura poesia. Sim, cem de ser grato realmcnfE k
vitalidade quç 0 matou I À claridade que o
C^ig.- 1 li ! Ao accrtadct e oonKtanic e^ercíuid tlç

'íuaí fseuldades quç lhe desiruiu a razão l Â
curiosa e laboriosa investigação cientifica que
0 Levou h iDuâiral À rara aiptidào para os tra-
balhos do espírito que o deixou .sem espírito c
-^rn possibilidade de trabalhar’ Ao vê-lo cm
Ferrara, cm Lao iameiitâvd c-stãdr>, não isc-

reconhecendo nern reçojiFítíCendo as suas obrab
que se pubiiectram sem que as pude^e rever,
embora Vivo. senil mais despeito pela frágil j-

dade da natureírn huíltana do que compaixão
peia sua infelicidade.

Quere k, que um homem r,cja sadio, ponde
tudo cm seus ritos, tom aUítiifc 1

; segttra.s c fir

mes? FVavolVêi-o nas trevas, na ndoshhdc c
evitai que seu espirito (rabalhe. Para sermos
scpi^atosT precisamos .'iiotcimanno nt>s; pEira
nos guiarem dovem ocgm fiús. Dífuo qut a
vantagem dc ser pouco sensível âs dores c aos
eh ales tr« uonssgo 0 m conveniente dc tomar
muíius rcqifiniadn ti jí.oíio dos hçns -c prazeres,
Com efeito, mus a miséria de nossa aondiçào é
causa dc que nos cabe fugir mzh do que goíar
1 1,01 P r!l/-^ i^tai noa impressiona meno^ tio
que uma ligeira don “os hjimcns sào menos

3CT prazer do que .i dor" 1 " r
. Ma3 pçr

Cebcffitls hi bem estar que acompanh a a pjtr
feita Btiúdüp tortura no,h porém a mais insi^rofi
earuc enfermidade, “Somos sentis ao menor
aiTânhão e no ecuanto a plenitude da saúde
deixa-nos indiferentes. Alcgramo nos com não
sermos tunrmciitfldos pçía pkiFrista ou ji lyuh,
jvorèm mal perccbomoü quí éomat sudio.s e
vigorosos rMA

, Nosso bcrii esiar eonsisie em
ouo sumir dores, por isso jt seita lllosónca que
eoJoçoLj o prazer acima de tudo definiu o pela
ausência do sofrimento Ê este o oúríor hem
qmr o homem pode espcríir. como dizia Ên to.

F:ssa comichão, essa excitação que nos cau-
sam certos prazeres, afiguram -sc a um tempo
excesso de saúde c de maí-cítar. Essa volúpia
que nos atrai c a que edemas, apo^r do que
comparta dc irriinnfe. nlo lerá porobjeio apJa-
car cm nós a sensação? O impulso que nos
Leva âs mulheres, obedece táo- somente ã ncces

1 O lasso, enctrradú em um martianmjd’1 p qu^
MontaLj-nc Viu provaveínrtente vua viagiin n
Itália.
1B

- Titü Lívio,
‘ B3 La Encrie.
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sidadc de aplac:sr o Tr1a.E e5.Lar que produz em
nás o desejo ardente e excessivo;; c- não visa a

üixira coisa senão saci ã- lo, extinguindo a febre

£ devolvendo-nos a calma. D mesmo acontece
com 05 demais. prazerem. Ppncec-me. pois, que
-;e a simplicidade de c?>pír it 0 nos induz a

preservar- nos do mal, conduz-nos a, um estado
dc felicidade, dada a nossa natureza. Mas que
não seja emreiamo Lao cotai que se dispa dc
Coda sensifrÈJidade. e Crantor linha razão cm
combater essa indiferença preconizada por
Elpicuro, que a exagerava a ponto dc não con-
fcsjnr a existência do inaL mesmo quando por
ele atingido] “nao aprovo uma insensibilidade

elevada a esse grau. a qual em verdade não
existe c nÊÍH.i c desejável. Alegra-mc não estar

doenie. mas sc o estou quero sabê-lo. e se me
cauterizam ou mc operam quero sentir”. F [cri-

va mente. quem nos tirasse a sensação da dor
nos privaria ao mesmo tempo do prazer, Seria
em suma 0 auiquilamenlo do homem. il

Esku
indiferença não sc conquista sem grande dure
£a dc coração e insensibilidade do corpo" tB V
O mal c 0 bem revezam-se m homem- 3 dor
não 0 persegue sem descontinuar e de não
corre Mtrm cessar atrás do prazer.

Constitui argumento poderoso cm prol da
ignorância o faio de 3 própria ciência nos
mar ern seus braço* quando não encontra 0
meio dc nns tornar superiores ao sofrimenio
demuriado Intendo, Pois u ciência vê-se força
djt a transigir recomendando nos a ignorância
c cmregrutdo-rt-os ii proteção dela a Hm dc nos
resguardar contra os golpes c insultes da norlç,

Nàõ significa outra coisa 0 que nos d ir fi-cícn

cia quando nos incha a não pen-sar -cm nosso*
sofrimento* c n recordar os prazeres dc oulro,s

tempo*; quando nos otmüola dos males presen-
tes com a lembrança das alegrias idas; quando
opõe. ao que mift oprime lióje, o que ontem nos
deu satisfaç&o: “Epkuro diz que é preciso oh
viíir aos pensamentos irisic* e atentar para os
alegres

"
1 " *. Carecendo dc força, recorre =1

c íénei u à esperteza, E mediante trejeitos c pdo^
liças supre 0 vigor dos braços. Mas recordar a

doçura dos vinhos da Greda nao somente ll

um filósofo mas sartiplesnitmic a unt homem
ensaio em lula contra a febre, eis um estranho
remédio bem capaz de piorar a situação; M a

recordação da felicidade passada duplica ti

desgraça presente
” 11

6

c
.

Dc igual natureza t ette outro conselho da
filosofia:

Lt
gu arde-se na .memória apenas a km

branca das alegrias lidas c apaguc-sc a reeor
dação dío crisi-ezas*'. Como se de nosso arbi-

'**
Cícero.

Id * Ed.
,H * Thküu.

trio dependesse o esqueci meti tu ! Outra prova
de aUS5E1 insigu tficãn ci a r

bL

I>oce é a lembrança das LrtRtò&aí ida.v’
15 1

.

bretão a filosofia que me deve dar arma*
para combafCT 0& azares -do destino, que devu
tempérar-mc o caráter para que possa despte
/.ar as adversidades humanas, confessa sua
impotência, recorrendo a escapatórias ridícu

3 âs e covardes? Sim, porque a memória nãn
fixa O qut queremos V sím u que lhe apraz.

Mais ainda: rada imprime mais profunda-
menle alguma coi?,a rty, memória do que o de-

sejo de esquecer. Este è mesmo o melhor meio
dc gravai em nós alguma coisa. Ê errado pre-

tender que “depende de nós enterrar para sem-
pre. no olvido as nossas desgraças passadas e

Jembrar unicamente as alegrias”1156
. Mas Ê

ccrlo dizer: "Letnbro mc das coisas que quise-

ra esquecer c esqueço as que desejara Icm
brar" 1 e!h E de quem è este princípio? Daquele
que "superou tom seu genio u raça humana c

eclipsou iodos tií. homens* como o sol ao surgir

apa^.a as cs trelas
711 >Q

* do “únEci! que entre

tíxlos ousou dízer-sí íábio'" 1 ® 1
. Esvaziar a

memória não será seguir o verdadeiro caminho
da ignorância?

JtA Ignorância que tudo acciitt

Sem discussát> c um rerricdso para os nossos
niaks" 195

. Outros prece cios há. em virtude

dos: quaií nos è pcrmtlsdo tomar de empréh;

limo ao vulgo certas aparências frívolM que

nos sirvãiti dc consolo. Quando nào podem
curar a chaga ^tisf&z<?m com atenuar a dor.

Creio que ninguém recusaria aceitar, ainda
que em troca dc cctia simplicidade dc espirito,

uma existência ixt,r k n.1 llv u

I

c tranquila cuja

ordtrn è continuidade ,ic lhe assegur aiisem:

"começaria por kher e jcg&r llores. embora
pudesse passar por louco’

4 * >

,

Por certo encontraríamos mu tios Hlósofo^
da opinião dc Ucas, Este, aliáSi dc costumes
Ttiorigcradoís vivia calmameme ç^rn fami
li 3 . eurnprbdo teus deverei parw os seus t:

os estranhos» cabendo muito bem evitai t> que
Ihccra prejudicial. Um transioroo qualquer de
,4cuj sçrtiidos induriu-ü a imagmar que se

encontrava sempre no 1 e.1 r.ru as^LSitinJo i*s mnis

bdai peças. Te rido o cLtrudo os médicos,
pouco faltou para que os processasse* a Tiiin de
lhe devolverem as delícias, da imaginação:
"AJt

!

meus ttmtgoy, que fizestes 1 Sulvando mc,
vós tuc matuaies. pois mc privastes dc toda a

1

1

’’ Eurípides.
1 * b Eunpides, C itudo pur Cícero,

kl.
1

Lu.crflCbTh.

iai
Cícero.

1 ya Sêncea.
1ua

I lurado.
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volúpia extirpando o erro que me encantava a
vida

”
1 *.

Tr-içElau. fi[ho dv Pitodoro, sofria de mania
semelhante. Imaginava que Lodos os navios
que wcavani do Pireu irabaFliavam por conta
dcLe, Alegrava- se quando nào sc verificavam
varias e acolhia com jubilo a chegada dos

bitrcoí. Curando kê+ graças a .-jcu irmão Cri-
tPn * ] amcjUava o pagado em que vivera feliz,
E i> que exprime e&te verso de um autor grego
da antiguidade: “Há grande vantagem cm não
$fir demasiado sensato

,J
1 5 S,E no Eclcsíasies ec

díz. Muita sabedoria c lonte dc desprazer;
quem adquiri: sabei adquire au mesmo tempo
trabalho e tormento,"

Admite geral mente a filosofia. corno útlsmo
remédio píira os nossos maícs, que ponhamos
Ieiti íí vida. desde que nat> u possamos supor
lar: “Agrada- lc a vida? Suportai, Estás ean
saúo dda? Sai conio quiseres"* "

‘h "A dor le

moíesta ou tc inferniza? Sc não tens deteta,
estende o pescòiço:, mai kc traze» as amia» dc
Vulenno, talo c t sc és forte, resiste"’ 13 C r- e^tc
ditado: lJque beba ou que $e vã", com que cos-
lumavam os gregos saudar seus convivas e
aplicavam às situações críticas mudando o b
cm Vi como 1‘azcm ok gascãé* 1 ÍB

, que stgfiiíjca
sertão s confissão da impotcncia da filosofia:
Pui?; não súmejiTí apcLu para a ignorância, mas
Lumbém pum a estupidez humana, premni
zandp o abandono de iodo sentimento c. até d ei

cXiS.lencíflí não ^ubes como empregar a

vidtu (icdc o In^nr aos que sabem. Já te dlver
x\m bastame, já eumesiç ç bebeste: esta nu
Hora dt ie upoécntâres, pois poderias embria-
guMe c re tornares alvo do escfimfo do$
jovens, nos quais o dcsr^r^nunlti ê maiu
desculpável do que cm homem da tua

"Dcrmknto, vendo que os anos lhe
haviam enfraquecido as faculdades, matau se
foluruan^mentfl"^^. Awktents exprime u
mÇífTta idéia: "Fã«i- provirão de btíJT) SVüso

para viver tranquilo ou arranjar uma corda
para se enforcar." H Crispa assegura, a propiV
®ilo de um verso de Tirteu, que ll

é preciso che
£ar à virtude ou morrer”, C rates dizia igual
mente: Mo amor cura- se >com a fome ou com o
tempo í uquciqs a quem nem um nem ouLro des
ses meios satisfaz resta o recurso da corda
para o pescoço

1
*. Sexto,de quem Scnçc,-i ç pJu-

15M Horáci-n.
195

SòfuelcFi.
1 * * S^uc^a.

:| ' ClMTO,
‘ BJ Transforma & o-isim o itivm em vivuL puis,
embora se refira ws gregos, Mcmaigne cita em
latim.
I&ÍI

Horácic.
*** Lucrêcia

tarco talam com tanta consideração, tudo
abandonara para c^iudar a filosofia. Progre-
dindo leíuamcnLc e se prolongando seus estu-
dos. resolveu precipitar-se aú mar. Não poden-
do alcançar a ciência, matava-st

tlS termos da lei dos estoicos; “se por-
ventura ocorrer alguma desgraça para a qual
não tenhamos remédio, o parlo está próximo;
podemos salvarmos a nado, abandonando o
corpo, comu um barco que fuz água. É o medo
tk morrer e não o dewjo dc viver que retém o
louco amarrado ao corpof
A simptic :dade toma a existèncjíi mais agra-

dável c a alma mais purac melFior. Os simples
c o» ignorantes, diz 5ão ^aulo, cJcvam^sc c
conquistam u reino dos céus; nós, corn todo o
ni].sso saber, afundamos nos abismos do inter-
no. Não lembrarei nem VaJcnttniano, inimigo
declarado da ciência c das letras. Jium Ucínio,
arribos imperadores e que us consideravam
nocivas ^mo a peste, netn Mamtiê que, ao que
ouvi diíçr. proibia õ caisino da ciência: mas
invocarei q exemplo de l.icurgo A autoridade
do legislador irjerecL: todo o nosso respeito,
cOíHo o merece também :í divina legislação que
ele deu ã Laceç,fetinõniai

i onde durão lc tanlp
lernpo rcinarum a virtude c a ílHíc idade sem
quç ec admi(Js,wm o conheci meiun ç a prátEc:*
das leLTíií,

Qs que voltam de^sc Novo Mundo que os
espanhóis descobriram no” tempo íÍç nossos
F?ais, podem testemunhar como esses ptwos.
que não possuem Jcis nem in,igisinidos T sfio
nmis bom governados do que nós com nossos
tíio nurrwf030i funcionirwis e Lcps ião ahun-
dumes que ulirapassam cm quantidsidc o% aios
n serem juígadoâ: "tem as mãos cheias de
convncaçóe*. r^ucrimeutos, inlurmaçõcst pro-
curuçoes e tamfkm utaços dc COmenlârioü,
pareceres, proccíssos, Com túts indivíduos os
int+di^.ée nun-en acham em :,egs,urtLií.çj< nu sua
c idade. Sào assaltado.^ por todos os lados por
uma multidão dc e^crivác.s, procuradores,
advogados

"2 fl1
.

Um senador romano dos ú! limos .séculos do
império exprimi j. +t mesma tdéja: "nossos anic-
pa-s.sados recendiam Fortememc a alho. mas ii

nhftm o CTtômugo perfumado por uma boa
conseicEií ia, ao passo quç cm nojsa épooa ds
pessoas exutajn bom odor, maa por dentro o
cheiixj c nauseabundo e provcmi da fermentu-
cSü dc seus vícios . Em outras palavras, uom
muito saber e cripacidíidc. careçiqrn toiálmunÉc
dc eonsetcneiíL A falia de educação, a sgruorân
ciã. a .simplicidade de espírito, a franqueza
aíi.aui-EL

j um gerai á ingenuidade. A curiosi-

ÍS1
Aftfíslo.



darie
n a sutileza. o saber acarreiam, a malícia.

A humildade, o temor, a obediência, a bonda
de elevada até a fraqueza a que constitui 0 ali-

cerce sobre O qual assenta a conservação da
sociedade humana., sai.j peculiares a uma alma
vazia, dócil, c. presumindo pouco de si.

Os cristãos müÊij do que os outros sabem a
que ponto a curiosidade è um mal natural e
ensinai no homem. O desejo de aumentar sua
ciência foí a causa primeira da queda do
homem h que lhe acarretou a danação eterna. O
orgulho perdeu-o c comjmpcu-o. É o Orgulho
que expulsa o homem dos caminhos batidos e
o induz a abraçar as novidades, a preferir ser

ehçte de um bando errante, desviado cm uma
semi a de perdição e professor de erros c menti
ra>;. a ser aluno de uma escola em que se ensine
a verdade, e a marchar sob a direção de
outrem, pela estrada larga que leva direito ã
me! a, fi seirt dúvida o que exprime esta antiga
máxima grega:

il
a superstição segue o orgulho

£ lhe obedece como a um par. 0 presunção,
quanto nos prejudicas f

Quando Sócrates foi avisado de que o Deus
da sabedoria lhe outorgara o epíteto de i^ábio.

cspaiUou-Mi. Sondando- se. analisando we, nada
achava suscclívd de motivar u declaração dá
divindade, pnÊs conhecia muitos justos, cornjo

mjs, sábios couto etcj, c mais. eloqiicntcs, mais
belos, mais Úteis u seu país, Acabou por mn
clutr que o que fazia que fosse sábio ern 0 fato
de ele próprio nào SC considerar sábio: que seu
Deus devia encarar Como lulicc do Homem á

oph\\m que este tem de sua eptíKani c de sua
sabedoria: c que a melhor doulrin está na
ppihiráncia. como na simplicidade de espírito

a verdadeira sabedoria. Nossoí Evange
\Uúü consideram bem miseráveis os que se
superestimam;

,L

f:s barro c cinza, podes cm
verdade vangloriar <e?'

1

F-: ainda: “Deus fez o
homem semelhante a umu smmbra; que se pode
vtf dele qtmndo, em se afastando a lue, des*
parücc u sombra?" Nu realidade nadíi spmos*

Muito falta para que possamos atingir aí
alturas cm que puirá u divindade e as obras do
Criador que amais evidenciam a Sua presença
suo as que menos pudemos alcançar. Deparar
com algo tncrívd é para o cristão uma eportu
nidfldc de crer: tanto mm se aproxima dá
razão quanto cny.ã^ encapa a inteligência liuusu-
uu- be e^ta o pudesse entender, deixaria de sçr
miragre* e se fosse análogo a qualquer outra
eoisa. não seria incrível. ^Conhece sê mdhor
De tis não 0 procurando comprc«nder>>ZflV k

É
mais nobre e respeitoso crer que aprofundar os
desígnios dos deuses", diz Tácito, FL&iáí? iguaí-

j4JJf Sanrn AfiOStÊrthu.

trtcntc aclia até certo ponto irreverente interes-

w-se alguém, demasiado curtusafiieme, por
Deus. o mundo c as causas primeiras das coi
sas. E final mente lemos cm Cí-Ccro que u

í difí-

cil conhecer o Criador deste universo: c $4
conseguirmos degcobFÍ-lo será impossível ror-
ná-ío üorhpreeoavd aovulgo^.

Deus é poder, verdade* justiça, dizemos nós.
Hsíás palavras sugerem uma idéia de grandeza,
mas o que representam ncalmenle nós não o
vemos, não o concebemos. Dizemos que Deus
tent medo ou esta zangado, ou que ama,
exprimindo o divino cm termos humaní>s ,T

,

segundo Lucrecin; são emoções, essas, de que
somos suscetíveis mas que não podem existir
cm Deus como as concebemos, do mtsmu
modo que não concebemos 0 que Ele possa
sentir. Só Deus tem a possibilidade de Sc
conhecer c de explicar Seus atos. que não se

iiadu/cTn senão impropriamente trn nossa lirs

guugcm, a qual Ele emprega çntreLanto para.
abaixando Sc. descer ate nós que jazemos na
terra. Como a sabedoria, que constitui um
Ponto de equilíbrio entre u bem c o maJ, pode
ria ser Lhe inerente, se nem o bem nern o m.il

0 atingem? Que Lhe imporiam efl-ü* razão c
nssa íntdigtncÍB que nos permitem deduzir das
coíiaiN que mal conhecemos outras nilidamenu
definida*, a Ele para quem nada c obscuro?

A jusliçu que leni pnr ohjctívo dar a cada
um o que lhe cabe, foi engendrada pelos ho-
mens em sociedade e não pnde figurar entre p$
atributo* divinos. A temperança, que consiste
cm moderar o goso dos prazeres maiçriais,
iián cem nenhuma rclução com a divindade. A
coragem, que nos induz a ^upottur e enfrentar

ri dor, o trabalho, os perigos, nada lem lanv
Pí>uco ca

m

Deus; ás crês coisas Lhe são esira-
rilius Seio considerações idçntíças que tevam
Aj JsLóteks .i juluar que Ueiis tíslà i vento de ví

ecos e virtudes: “não t susccilvçl nem de amur,
rtem de ódio, perque mis eok&s sio inerente

s

aos síeres frágeis"^ 1
,

A párLieipnção grande ou ptquenii que
temos no çonhecimento da verdade, nào a

obtemos çom nossas próprias forças: demons
irou -nos Deus, escolhendo no povo gente sim
plès e ignorjuuc para nos revelar Scuí admifá
vds .segredos. Nussa fé. ivãq a adquirimos ê
ucn pres&ntç puríssimo de liberalidade allicin.

bíao foi pelo ractocinio, pela inteltgcnçia, que
flcoShumoa nossa religião: foi pi»rque assim o
quiw uma auioridudu situada fora de no5, Aju
da-cios fraqueza mais do que a força de
nosso juízo, e no.ssa Ltftiicíra muss do que
nossa clarividência. Graças k nossa ignoran

1551 Cícero.
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cta. mais. do que ao nosso saber, lemos conhe-
CLirtçriio da& coisas divinas. Nso ê de espantar
atiâa que nossos meios, que sâo os qiie recebe
mos da naülrea e se aplicam à* coisas da
Cerra. II ào n-os permitam conceber a.1

; coisas
sobrcíialurais c cclcstcí- Tudo o que podemos
tazer é 5 tibríi uter-uos c obedecer, poii estã
escríLíj: '‘destruirei a sabedoria dos sábios c
deitarei por terra a prudência dos prudentes"
Onde está o sábio do século? E o censor? Não
reduziu Deus a zero a ciêcida humana? Pois
etn não chegando mundo ao conhecimento
dc Deus pclíi ciência, prouve a Deu* que, pela
prédica dos igJIQrantes e dos simples fossem
salvos «a cjvntcfl.

BKãmincmou, portanto, sc caia ao alcance
dv homem encontrar o que procura ç se css&
procura a que se vem entregando há século*
lhe Lrotitç nlgitma força nnva L alguma verdndc
solida. Creio que reconhecerão, se falarmos
honcsííirncnlu, que tudo •* que tirou de ião
longa busca foi a certeza de sua tmputcncãa.
Ncssc longo esc utl-u* a ignorância, que nos é
naluralmcrite inerente. ficou confirmada c
demonstrada. Aconteceu nos. verdudeiros ríã*

hpas o que se verifica com as espiga de trigo,
&s quais se erguem orgulhosa mente enquanto
vazias c, quando se enchem e amadurecí o
grão. sc ind inani e dobram humildcmente.
Assim çxscs, homens, depois dc Ludo terem
experimentado, sondado e mitta haverem en
eon trado nesse amontoado considerável dc
coisas ião diversas, rcíluneiafam u sua presun
íái? e reconheceram a sua inKignifícánda f- d
aue Velejo Pqtéreub «nsura n Cota e n Cícc
ro, quandu div.r ‘"Aprenderam com Pllon que
tião aprenderam riítda." F-crccides. um dos ície
sá h los íÍíi Grécia, a* vésperas da morte* escre-
via u Tat-cs "determinei aos meus que, depois
de mc enterrarem, ic entregassem meus cseri-
tos, Se |e agradarem, a ri c aos outros sábios,

publica- os; SC rtão, destrói os. Nenhuma eertc’
z.a contem que a mim mesmo satisfaça; aliás
nAü pretendo conhecer a verdade, nem mesmo
atingi-la. hotrevejo ns coim mais do que as
pcnctro

,1

r Sócrates, o homem mais sábio que já
houve, respondeu ao lhe perguntarem o que
sabia; ^uma coisa — e muiio bem; que nada
sei". Sua resposta confirma o que se dia crnnu-
m^nte, iscij é, que puf míUíiquc A&ihamov nu-du
sabemos ao todo di,i que ignoramos, Em outras
palavras, aquilo mesmo que pensamos saber
não passa de uma ínfima parcela do que
ignoramos.

Conhecemos as coisas, diz Platão, em
soalho, mas as ignoramos rsa realidade,
“ptirquc iodos oí autores amigos nos disseram
que nada píviemas ainhçccr, -nada compr^tiin

der. nada saber, eis que nos&os sentidos são
[imitados, nossa inteligência demasiado frágil,

a vida rvageradarDcntc curta
11* 13

*, Q próprio
Cícero, que aufurc t-odn o seu valor de seu
saber, principiava, cm sua velhice f segundo
Valer io Máximo) a despreiuf letras. Quan-
do as cultivava, fa^ia-o sem optar por nenhu-
ma solução, tendendo ora para uma seita gra
para outra, scgurtdo o que Ihç pare eia mais
certo, sem contudo se afastar da duvida da
Academia: ' TVou falar, mas sem nada afirrn;.ar;

tudo irvestigaict, sempre desconfiado de mim
crc5mo’tí l}

Nao teria dificuldade cm considerar o
homem cm sua maneira habituai de ser. tuas,
** ü ílzesse, o estaria imitando, julgando a ver-
dade não pelo vulor das testemunhas e sim
pelo seu numero, Deixemos de lado o pyyo
qnc dorme íicordado, e agoniza embora viva e

tcnliíi ps ollJiú-s abertos"10 que não se sente,
náo se julga,

p
deixa na ociosidade suas façul'

d ades ri atura is: c vejamo.s o que de melhor
existe na humanidade. Estudemos ne^sa rc-du
zidn plciudc dc hg meus exccletiles, sclccio-
mtdox com carinho c qut:. naíufy[mente dota
dos dc um cspíriio parlicLílíirmcníe hdo, ainda
11 imperaram e requintaram pef.i erudição c a
arte. elcvando-st ião alto quunto o permite a
iabedorÉa humufiu. Êsses indivíduo?, Ifíiba-
lharam wu espirito de todas as mancitns. por
toda;* as ?íuai facetas^ preparando o par:i iudo +

buscando cm utdas :ts fomcí suscetíveis dt
auxilia los n que podiam assimilar; enrique
centlii n, enfcíiandn tífcn iudo tí que poüírja
eonccrrcr pjirn r^u aperfçiçoarneoto interior c

uterior» Neles a naiurc?3 humana alcançou
seu mais alto grau de perfeic^ Deram úo
rnundíj Êcis e Jnjiiituiçücs, desenvolveram
une* e as ciências e ofcrcocram-lhc esem
pios admiráveis de conduta c dí seus cw*
turnes-^ invocarei o ledrmunhu c a
experiência. Vejamos até únde foram, untk-
pararam.. As enfermidades c falhai que obsftr
vermos nessa dite. devoremos julgà-Jaí cu-
rnunx u todus fiãs.

Quem prgeura alguma coisa acaba por
declarar, ou quç n encontrou ou que não 4
pode desucihnr, CJU que contínua a bijKca. Toda
a filoauflft lendo a uma dessas tréâ conclusocs;
seu objeiivQ é procurar íí v^rdude, pcncirít-Ja c
çqnvencÈr- se deta. pcriputéiitus, os epku-
riítas, os estókos e ísutros pensam lc-la encon-
irado: estabeleceram n rol dos nossos conheci
mentos e os consideram iudiscuuvâis.
Clitómaco, CamÉ-ades e os ã-cudémicos cm
2n< Cíeera.
?flP M.
34S B Lucrwio,
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geral desesperam de encontrar a verdade c jul
gam qní nossas faculdades são incapazes de
descobrida; dai concluírem pela fraqueza e
igno-rânoia do bemem. Sua doutrina foi a que
mais se expandiu e conta entre seus adeptos os
mais nobreK espíritos. Pirro e o s outros céticos,
cujos dogmas, dizem alguns autores antigos,
são tirados de Homero, dos sete sábios, de
ArqmlüCü, de Furípidcs. escola a que se filiam

Zenão. Demócrito, Xunófancs* acham que n
verdade njnda está por se encontrar. Acham
que os que acreditam íê-Èa descoberto Laboram
eth profundo erro„e os que afirmam não serem
as nossas forças capsues dc alcançá-la, são.
embora um menor grau, demasiado Lemçrárjos
ainda cm sua asserção* pois determinar em que
medida podemos conhecer as coisas e ajuizar
da dificuldade de um tai conhecimento é eiên
eia tão elevada, ultrapassando a taE ponto
quaJquer (tuba, que duvidam esteja o homem
cm condições dc po^up-la; 44quem quer que
pense que o homem nada rmde saber, não sabe
sequer se sabemos algo suscetível dc afirmar-
mos que nâo sabemos níida“ 3 ü 1

,

A ignorância que &e conhece, sc julgu ç se
condena uâo c uma igttotòrtcia completa Para
que o fossc t fora necessário que se ignorasse a
si mesma. de Sorte que a tarefa dos pirránicos
consiste cm duvidar das coisas, investiga las

afirmar nem assegurar. O espirito cones
bc 4 deseja admite; destas três impres^oc^ curei

iam as duas primeiras c mantêm a última em
situação ambígua, sem a aprovar por pouco
que seja, nem a regar. Essa* três faculdades do
espirito, representa as Zcnão por gcsios: a
mao cijtctidLdLi e abeun dignificaria a apiirèneia
dos ecisas; a mão entreaberta c com os dedos
ligcirarncntc recurvados, o desejo dc aprofun
dar; a mão fechada, a compreensão; :i mâo
Csqucrdn apartando o punho representava a
Ciência- Essa atitude rela c iníkjdvd dc sen
espirito, considerando os objetos sem apiica
çuo nem eonwitumcntò, encaminha-os para a
utítfaxiu, estado dc ulma sereno e tranquilo,
inatingível às (tgitações que nos causam o sen
ti mento c a conhecimento que podemos ter das
coisas e que provwam o temor, a avareza, a
iuvqa, os d£&joa imoderados, a ambição, o
orgulho* a superstição, o amor à novidade, a
rebeldia a desobediência, a ob^t inação, c n
maior parte dos molts, n que esLá exposto u
uoítéQ corpo. Um tal estado de espírito os liber-
ta mesmo cia in transigência em relação à sua
doutrina, que defendem apenas, nào receando
ser vencidos cm suas discussões. Sc sustentam
que os corpos buscam o centro de gravidade,
aborrccc-os nossa aquiescência* pois preferem

í&7 Lucrécio.

a contradição para que se engendre a dúvida e
se adie o julgamento, o que constitui seu obje-
tivo. Só apresentam proposições no intuito de
as opor ás que supõem se encontrarem na
mente dos adversários. Se adotamos seu ponto
d ií vista, defendem de bom grado a ccse contrá-
ria.: nao tÉm preferência. Se dizemos que a
neve é preta, afirmam que é br.inc.ru se acha-
mos que não é nem preta nem branco* susten-

tam Logo que é dc ambas as cores; sc

concluímos que não sabemos ao certo o que
seja, esforçam-se por demonstrar que o sabe-
mos muito bem. E ainda que pelo raciocínio

estabeleçamos du maneira cvjdçtue a ílossa dú-
vida, elcy discutirão a fim de provar que a dú-
vida não existe cm nós OU que não poderiamos
demonstrar que uma lai dúvida tenha funda-
mento e subsista rcaímcnte.

Graças a e&sa dúvida levada às últimas
consequências, os pirrónicus dividem -sc c se

separam quanto às Opiniões aeCrca das ques-

tões que I ratam. inclusive a respeito da própria
dúvida c d,i ignorância. Pnr que nao lhes- seria

permitido duvidar, perguntam, quando sc Con
corda cm que entre os dogmáticos um possa
dizer vende c outro am ardo? Poderá alguém
propor-no.1

! que aceite mos ou neguemos algu-

tnn coisa, sem que nos seja lícito optar pda dú
vidq? B enquanto os demais são levados pelos

costumes de seu pais* sua família. o acaso,

como por uma tempestade, sem reflexão nem
escolha, às vt7x& mesmo antes da idade da
razão. a tal ou qual opinião. n favor da sdta,

estoict ou du cpicurisia* às quai.s se escravi-

zam Nem possibilidade de se libertar. “presos a
um a qualquer douirína como sc jogados sobre
um rochedo pcfã tempestade por que não
lhes díu a eles. piirónicos, o direito de .<u?

conservarem livres, encarando as coisas sem
entraves em seu julgamento? N ào será muito
mais vantajoso ver =ie Hesitado das necessi
d ades que detêm ess outros? Nao será mil ve/es
preferível evitar um julgamento a se meter em
dtscu-ssòés fantasistas c pqramentc polemicas?
Que cscothçr? Se fH>uco importa c sc se irata

upcnâs de escolher, seria grande iptice. É no
entanto ao que impele o dogmalismo, o qual
ng-o no:-, autoriza -j. ignarar o qyc ignoramos.

Ainda qau nt ndolc o melhor partido, nunca
será dc tão seguro que não sc faça necessário,

para defendê-lo, atacar e combater centenas di-

partidos contrários. Nãn será melhor lleartora
d 3 confusão? Se a qualquer pessoa w pcrmiie
defender eotnu a honra c a vida a crença de
Aristóteles na, eterrt idade da alrna; se admite
que se discuta o pomo de vista dc Piaiáo a res-

peito, por que st há de impedir que duvidem os

iüH
Cícero,
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cíticúA
r

l Se Panécio se abstém der opinar acer-
ca do conhecimento dü futuro pelas entranhas,
s sonhos> os oráculos, os vaticínios em que
acreditam os estoicos, par qyç não ousaria um
sábio, cm relação ans demais assuntos, o c^ê
ousa Panécio at^rca dos pontos que seus mes-
tres aceitam c aprovam? Se ê uma criança que,
emite um juízo, dizem que o faz por ignorân-
cia; se é um sábio, e.stá sendo vítima de suas
preocupações.

Assim os pinõnicos levam grande van cagem
nas discussões, pois pouco lhes imporiam os
ataques dos adversário^, desde que possam
atacar ütrtibcrn.» Tudo lhes serve dc argumento:
se vencem, nossas razõet. não têm valor; se
ganhamos, as deles ê que não prestam: se
erram, hca demonstrado que a ignorânciao is-

te; se nos enganamos,, nós 6 que fomccenioü h
prova de sua existência: sc conseguem conven-
cer de que nadu c certo, confirmam a lcec que
defendem: *e não o conseguem, eida natural
menie confirmada: "encortrandú a propósito
de um mesmo ajunto razões idênticas a Favor
ou contra, ê-EHcs Fácil suspender seu julga-

mento cm um sentido ou noutro*
1” *. Contide

ram que ê mais fácil encontrar argumentos
para provar que urtin coisa é falsa do que para
provar que c vürdfcdôira; provar o que n ãa è dn
que o que c; o qut não Cftem do que o tfuc

creem. Suüs expressões habituais sào: "não
prciundí) ler «labclcddo quc'\

‘ l

rtão hn mai*
rabões para que seja ftssim do que de outro
jeilo

11

, "não percebo", ‘'ás aparências ião
iguii is. em um cotío comò noutro", "não liá

como falar mais a Favor do que contra", "nada
parece verdadeiro qut não possa parecer

falso”. Sua pabniíu sucramcjiiaJ ê "sustento",
bm êp “argumento, mas não vou alem e P ao
julgo". Etâ seus estribilhos. Disso resulta que,
eludindo deddídunente è de maneira absoluta
n obrigação de a pronunciar, adiam o julgn-

mçíuo, $6 usam aimeligCiKía a fim de desco
brír pontos suscetíveis dc discussão e dc deba

ler, sem jamais optar oit tomar uma decisão,

imagine se uma contínua confissão dc igno-

rância, um juí/.o sempre indeciso uccrc íi de
todos os assuntos, c itr-s^á a escola dc Firro.

Se temo descrever como me ê possível esse es,-

tado de espirito, ê porque muitos não o perue-

hem e mesmo os que escrevem a respeito fize-

ram -no com obscuridade, ek diversas

mane iras.

Na vida comum procedem os pirróíiicoa

como todo mundo. Deixam-se levar por ^eus
Sn si intus. tanto quanto peta liiania das pai-

xões; acomodam-se às leis e aos costumes e se-

Cícero.

guem a tradição das artes. “Puis Deus não
quis que penetrássemos o sentido dessas coi-

fas, mas Eâp-somente que a.s usíã5scinos"J 1 a
.

São guiados pelo que guia os Outros, sem
externar suas preferencias nem emitir juízos.
Pnr isso nào me parcec muito verossímil o que
contam dc Pirro, aprcscntando-o estúpido e

inerte, a viver uma existência dc selvagem
insociável. caminhando sem desviar dos cairos
ou dos buracos e recusando-se a alentar para
as Jcis. PÈntá-Eo assim é exagerar. Não quis cie

transformar- sc em pedra ou tronco; quis ser
um hoTTicm vivo para discutir, argumentar,
gozai as comodidades postas à nassa dispo-s-â

çao pela natureza, lazer uso de Iodas as suas
Faculdades Físicas e mentais honeNinmçnte e na
medida do permitido. Ao que renunciou,
dcsprczando-o. Foi q direito absurdo, imagi-
nário c Folso que o homem, eg arrogou dc decre-
tar, ordenar c administrar a verdade. Não há
recita filòsófka que não seja forçada a praticar
c seguir infinidade de preceitos que não cpm
preende nem aceita, se quer viver no mundo,
Quando por exempla quer viajar por mar Lem
que o Fazer $em saber se (erã êxito ou não; cal-

cula que o navio e bom, o piloto cxpcrimcn-
(ado. favorável & venít). .São probabilidades
arenas que precisa entregar sc. confiando
naí aparencíaí Tem ern corpo c um n alma,
impelem- no os ncnddt^, agha-o o espírito.
Ainda que não $ima cm si essa competência
cspocial de julgar c rcconlieça que n âo pode
pronundAr-se com bcgiirrmça. porquanto meto
pode ser Fãlso embora ptreçá verdadeiro, tiãc
deixa dc conduxlr sua vida nas condições maís
comodas e melhores,

Quantas arics K,í que assentam cm copjcLu
rasi mui* do qut n& ciência! Quantas em que ;t

questão do verdadeiro c do falso importa
pouco e fms quais o que parece ca única
regra! O verdadeiro e o faJ.so exiíiteín, dizem
os pirrõnjcos, c temos, em nós os meios* dc o
peüquisar, mas niU> estamos e-m Cfíndições dc
Averiguar o valor do que descobrimos. É me
lhor para nós não nos entregarmos a líuSCaS

vãs c atcniarmos tão-somente para a ordem
estabelecida neste mundo. Um espirito jscnio
dc preconceitOE éurns vamaficm pr^cioia para
a nossa Tranquilidade. Quem juiya c controla
seus juízos não se submete jamais convida
meni£.

Como ião mais dóceis, e obedientes às leis

da religião e ás leis políticas os simplt!, dc
espírito c sem curiosidade, do que os que
investigam t dogmatizam acerca dai coisas
humanas t divinas! Nada do que concerne ao
homem apresenta mais incontestável utiEidade

>1È Cícero.



ÊNSAIOS — II 235

da que essa simplicidade. Nessa filosofia pirrô-

ftica dc aparece nu e vazio. conseÍÉnic de sua
Jraqucva natural e su&cctívcJ cfe receber dc
cima, até certo ponto. a. furçtt dt que carece.

Estranho a todos os conhecimentos humanos,
acha-se tanto mau preparado a se tomai um
domicílio para a ciência d Evina; Faz abstração
de sua própria inteligência a fim efe dar maior
espaço d Fc; cré. e nàu propõe nenhum tí^ma
contrário às leis e aos costumes; bunii Ide* obe-
diente, disciplinado, estudioso, inimigo dccÈa-
rado da heresia, está portanto livre dessas vás
opiniões contrárias ã religião e iELrod-u/.jdus

pelas seitas dissidentes; c uma página em bran
co. preparada para receber tudo o que apraz: a
Deus nela traçar.. Vaiemos tanso mais quanto
mais nós submetemos e nos encomendamos a
Deus, renunciando â tlòa mesmos: :i

Aceita de
bom grado e oatkUanamciitc”, diz o Ectesiav
le-Sj “a:> coisíts eom u aspccío que a teus olhos
oFcrceem; tudo o mais ultrapassa os Hmile.s de
teu conhecimento/' E ré/a o teimo;

llDcus
Sabe que os pensamentos, don homens nüo s&y
senão vaidade/

1

Fhííí cóitiócntíe as três seitas gerais da filoso-

fia, duas professam cxpressítmcmie a dúvida e a

ignorância: quanto à terceira, a dos dogmáti-
cos. é fácil verificar que, cm c.ua maioria. «íeus

Adeptos optaram pda eerle/a pnr presunção.
Pensaram menos cm estabelecer prmppLos
indiscutíveis do que ern mostrar a que ponte*

chegaram na investigação da verdade: "os sá-

bios a imaginam mab do que a conhecem”.
A fim de iniciar Sócrutos no que sabe dos

deuses, do mundo e dos homens, Timcu
propõe- Lhe conversar de homem para homem,
bastando assim que seus argumentos ctmsii

ruam probabilidades pois os exatos não èstàn
ao seu ylctutce nem tampouco nas mítos de nc
nhum mortal. O que imitou um filósofo da
mesma esçola: "Explicar me d como puder;
nm tomem minhas palavras et>mu oráculos,
cqmo se Plissem da boca de Apoio. Frágil
mortal, n&o viso senão ao provável

”* 1 l

, Alhu-
res, es.se mesmo filósofo traduz o próprio texto

de Platão: "Sc discorrendo sobre n natureza

dos deuses c a origem do mundo, cu inc explh
co imperfeiramenie, não se espantem: lem
brerfi íie de que eu que lhes fulo l vóccs que me
escutEun sumo* homens c nadfl mal* podemos
exigir senão probabilidades" Quanto a Àristó-
tdçs^apre senta-no* em garaJ um punhado de
opiniões que compara com as suas. a fim de
nos mosxrar quanto estas ultrapassam as

outras, aproximando ;* mais da. verossimi-
lhança. Mas não é sobre o testemunho e a

autoridade dc outrem que a verdade se afirma,

z 1

1

Cíwro.

E quanto a Epicuro, é dc sc observar que em
seus escritos evita rdigiosameriLc qualquer
citação,

Aristóteles d o príncipe dos dogmáticos e no
emanto por ele ficamos cientes de que muito
saber nos leva a duvidar mais ainda. Não raro
vemo-lo envdvçr-se. voluntariamente, em uma.
obscuridade espessa e inextricável, a ponto de
nâo podermos discernir sua opinião. Trata-se
na realidade de um pirrònico dissimulado.
Ouça-se a palavra de Cícero, expondo a, ideia

essencial dessa escola e a fazendo ^ua:
lí

os que
querem saber o que pcnsanioí de cada coisa
sâó por demais curiosos. . . E.s$e principio, em
filosofia, de iu<Ío discutir sem nada afirmar,
estabelecido por Sócrates, aceito por Àreeíti-

Iuü. adntndó por Camêadcs. floresceu uté os
nossos dias . . SoiiltiS. da csCrcla que diz que ò
fal™ por toda pane se mistura ao verdadeiro e
a_ i$ixy sc assemelha tanto, que è Impossível
distingui lo de um modo preciso".

Por que, nâo somente Aristóteles mut tani

hem d maioria dos filósofó:! requintaram cm
apresentar todas Ai questões obscuraitienlc.
scnài:i para ressaltar a que ponto sào ociosas e

distrair a nossa curiosidade, dando- nos como
pitéu ossos vazios «sem carne paru roer? CU
tômaco afifm.i óütica ter conseguido saber
qual a opinião de Car&éidâ$ petos seus esc ri

tos, É também por e&se móiivo que Epicuro
evitou u ciaria a nos seus e que o\ de Hcrãdiiu
lhe granjearam o apelido dc HHTenebroso’

1

, A
(Escuridade ê moeda que usam os sábios,

como o,s pitsdájgJtadofês que ocultam com
destruas e pdotiça:-: a inan idade de sua arte,

pois com 'ma o público se acomoda dc bom
grado; l

'ç pela obseuridude de sua linguagem
que Mc-rádito conqmãt-a-u u veneração dos
ígnorunies. Os tolos, com cftiio, só estimam é

admiram o que sc lhes apresenta em lermos
enigmáticos **

r CEcero censura a alguhs de
seus amigos cnmagrarçm à astroooiniu, ao
direito, u dialética c ú gçsomçtria juaís tempo
do qne merecem tais uténçias* ü que oa desviu
dos deverei da vida a am tempo mais provei’

toso? e sutis. Os rtIÓMfoíi drena ieos despre-

zam também a física e a dialética. 7,enâó, no
início de seus escrito* nobre a "'República*'

declara inúteis todos os ramos da educação
liberah Crispo diz, do què Plutão c Aristóteles

escreveram sobre a lógica, que o fizeram ape:

nas como exercício ç passatempo e nio ucre-

diia que se lenbum opltqado i falar seriajocnte

dc um assunta làa v&ziú. Plulareo ab serva a

mesma coisa a respeito da metafísica. Epicuro
acrescçrjia a retórica, a gram ática, a poesia, as

matemáticas e as outras ciências em geral,

11í Lucrkipr
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excetuada a fisica, Sócrates iguaimente as des-
prezava todas,, aíora a* que traiam cIqs costu-
m-cs c da conduta na vida, O qtie quer que Lhe
perguntassem, adiava sempre meio de orieníar
o interlocutor para 3 vida presente e passada,
que ele examinava e julgava, considerando
qualquer outro ensinamento subordinado n

este, e acessório: “gosto pouco das Letras que
minea tomaram vuiuoso quem as pratica

"3 1

3

.

Em sj,i maioria as ciências Jor&m desde
nhadas por esses grandes pcnaadores, os quais,
contudo, não julgaram fora de propósito nelas
exerci lar o espirito, etnbora não pensassem cm
tirar ddas algum proveito serio.

ALguns veem cm PLatão um dogmático, ou-
Lros acham-no cético. Há quem o classifique
de certa mandríi cm certos casos, c de outra
cm outros, O personagem principal de seus
djálogos, Sócrates, suscita sempre várias ques
tnc5 . provoca 0 debate mas nunca lhe põe fim
c nem conclui. Sua ciência, pelo que cie pró-
prio confessa, conaisic unicamente cm apresen
lar objèçdoüi Homero, seu precunair, foi 0
ponto de partida tfe codas as seitas filosóficas
sem distinção, mostrando assim quão pouco
lhe irtíporlavüL a maneira íIe ver tlc cadíí uni.
Diíím que Platão deu origem a dez cscohjy
diferentes; a rneu ver. ao lado dü sua, não hã
doutrinas mais* indecisas c menos* categóricas.
Sócrates observava que as parteiras, ado Lande
rt ofício de ajudar a procriar» reaunçiftvain das
próprias a engendrar ; e 0 mesmo Chc ocorria.
Tendo os deuses feito dçle um homem
sábio* 1 \ por amor I humanidade e ao pensa
mento. Úesfizcra-se da faculdade dc engendrar,
contentando-se com assistir oh que ohedecem n
essa Eej da natureza c com ajudá-los fto parto,
auxiliando^ a tirar a criança, examinando a.

baiíundo*, criando- a, fortaleccndo-a, cir-

cuncidando a. pondo seus próprios meios à
disposição dc outrem.

Êm üuíi maio ri a, os filósofos desta terceira
categoria — c os amigos já 0 haviam realçado
quanto aos escritos de Anas agora*, Demó-
crito, Pafmcnsdes* Xenófanes e outros —
invesLÍgam mnís do que julgam, emprestam
vo luntjj-i amente a seu estilo a forma clubitu
tíVALp mcwm quando 0 entremeiam de afirma
ÇOCS, O rtiusmo se verifica cm Scncca e Piutar
co, que f&Lam dc uma só coisa, orn em um
scniido, ora em outro. Os que procuram comei

-

!l3 Salústio.
" H 4 Hã aqui. um tnasadilho iiUrsduzivçL;
^Sf^frcjmrbt:" e 'Sage-hamme". '"SageteEnmc" i

parten-u mas “Kírçe-homme" não ê parteiro c sim,
apenfli, homem aátno. avisado, prudente. (N. do T.)
Ü trocadilho é inspirado ao método socrâiico --
maièurjcii wíMcbido à maneira de partí.] mental.
ÍN. do E.)

liar os jurisconsultos prcctsam, aotes dc tudo,
pôr cada um dc acordo consigo mesmo. Â
preferência que dk Platão, dç caso pensado, ao
diálogo, parece-mc provir do fato dc quç, pelo
diálogo, pondo suas idéias na boca dc várias
pessoas, pode mais comodamente cxpô-Jas em
toda a sua diversidade, com iodas as sutilezas
que comportam.

Tomemos a nós mesmos como exemplo- Às
dccisocs da justiça cxprioitm-sc em uma lin-

guagem afirmativa e decisiva ao mais ai to
grau, Em^ particular as que nutras tribunais
tomam públicas, são eminentemente dç natu-
reza 3 alimentar no povo O respeite que deve a

essa magistratura cm razão da capacidade dos
que a constituem. Ora, a belera desses otos
não resulEa tanto da decisão que c«ni.ç-ni

ídccisòes. toma a:> diariamente. qualquer Juiz)
quanto dos debates c da apreciação das argu-
mentos contraditórios que a ciçucia do direito
permite se apresentem. Assim ocorre também
com as mais acaloradas críticas dos filòsofot
as suas .ipinióc* reciprocai, a* mais diversas c
conuaditu-rias, na?* quais cada qual rriais se
enreda, seja proposiudãmaite a fim d c de
monstiar a que ponto 0 espírito Humano vad
ki. -seja pi^r tgnorancii quando pda kuh Suli
leza a questão foge a seu entendimento. ít 0
que exprime txta Frase cncotitradiça cm seus
discursos: “cm assumn tão escorregadio eviJe
mos julgar”, Ktirípides diz, por %un vtz:

lb
a

cOnnprccnt^o dás obra', dc Deus, cm jjCiji

diversos aspectos, é causa dc muitos transtor-
nos”. U è -d mesma ideia que Empédoeles.
i.-omo que tomado dc um furor inspiradg petas
dctises c farçadíi a aceitar a verdade, reproduz
amiúde cm suas obras: "Nào, não .sentimos
nada, não vemos nada; tudo sc nos esconde;
não há nada cuja existência possamos afir-
mar "

l
: eis o que sc escreve no Livro da Sabe

doria:
k

’os pensamentos dos mortais são lími
dos* Süft previdencta e sua imaginação
incertay”

Não Itá como flchaf estranho que essa gente,
embirra desesperando de atingir o objetivo,
não tenha renunciado ao prazer de visá-lo. O
estudo ê em n\ coisa agr fiável, Tão iiftiadávet

que. entre ü$ prazeres proibidos pelos çsióieos,
ligura o que provem dos exercícios do espírito,
Querrrn-no moderadr», c saber demasiado c
para des intemperança,

DcmócriLO T tendo comido fLgos que sabiam
a mel, pós- se imedintnmeiHe a procurar, na
memória, de que provinha ião inesperada
doçma. A fim de verificá-lo, jâ se levantava
para tr examinar 0 lugar onde os. frutos haviam
sido colhidos, quando sua criada, que perce-
bera 0 motivo da inquietação, the di££-e rindo
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que nau \yc preocupasse mais, pois fora ela que
os colocara em um recipiente em que havia
me]. Ele se irritou por lhe sonegarem a oporlu
o idade dc pesquisar c dc exerci Lar sua curiós i-

dadç:
^

l

não É um prazer que mc dê$"T obser-
vou, "mas nem por isso deixarei de verificai
corno isso ocorreu, tal qual tivesse resultado dc
um efciip da miiureza" E naturalmcrtit houve-
ra encontrado uma razati com aparência de
verdadeira, a fim de explicar algo que sd exi^-
lia cm seu espírito.

k?r$a.' anedota acerca de um grande filó&ofo,
exemplifica bem a paixão ptlü escudo, capaz
de nos induzir ac desespero por termos aican-
çado u ixmhccimienLü das coisas que procura
vamos conhecer. Ptutarco cita também o
exemplo dé alguém que sc recusava a ser escla-
recido acerca dc íuuh duvidas, p.ira nào isc pri-
Vcir do prazer de procurar por si próprio,
L'omn aqude que nuo desejava curar se d d
febre, c da sede que ela lhe dava. n fim de não
perder o prazer de beber para aslancá-la.:

mais vale aprender coisas inúteis do que nada
aprender J 1 \ Alguns alimentos não passam
ue prazer, nao são nutritivos nem saudáveis*
assini também o que nosso cüpSrito obtém da
ciência embora sempre agradável mm sempre
e nutritivo c mudável.

Êi$ como a tal respeito gç expressam esses
nlosofús: '‘a contemplação da n ature?:! alí-
mcriLa 43 nosso espirito: eia nos cfíva c cngrim
dceet Inz que diante das coisüs de ordem .supc
rior C celeste no* desprendamos do quê é
terresire e vil, A própria investigação da gran-
deza que ignoramos c agradável, mesmo se
n.io logramos senão maior respeito por ela c
temor em a julgar"

1

.

A vá im Ligem dessa curiosidade doentia
evidencia- se mnda melhor ncsle exemplo muito
cílaíiü livdóxio aspirava a que. pdo menos
LUtt-íi vez, lhe fosse findo ver o •'iol dc perle-, .i

fmi de se mimraf de sua tsfruiuríude sua E imn
ttoza e de tua bdm; pedia ws deuses que lhe
ooncedessem esse privilegies, ainda que devesse
morrer queimado. Oferecia $. vida paru adqui-
rir esss ciência dc qnc seria privado no
rmuneuto mesmo cm que a alcançasse: c por
esse saber efêmero renunciava a tudo o que jú
jüibiae podia ainda vir a saber.

Duvido que Epicuro, Platão e PhágnrM te-
nham acreditado seriameme cm suas teorias
dt^s áltimos^dáS ideias e dos números; erani
demasiado sábios c prudentes para crerem cm
coisas uio pouco assentadas ç tão discutíve ts,

O que na realidade pode assegurar-se é que,
dada a obscuridade das coisas do mundo, cadu
um dessem grandes homens procurou encontrar

uma imagem Luminosa delas. Seus espíritos

acharam explicações que linham pelo menos
uma certa verossimilhança e que, embora não
avmeuadameftte verdadeiras, podiam scr sus
tentadas contra as idéias contrárias: “esses sis-

Lema? são ficções do genio de cada filósofo e
nào u resultado de suas descobertas

1 ' 21 e
, Um

antigo, a quem censuravam que se jactasse de
ser filósofo quando não levava èm Conta a filo-

sofia era seu? juízos* respondeu “que, nisso
prec i sam ente , cl a con sisl ia”.

Quiseram os filósofos tudo examinar, tudo
comparar, e assim encontraram uma ocupação
suscetível dc alimentar a curiós idadr natural
que hã em nóí. Alguns princípios se íslabtlt-
ecram cumn evidente*, em bcndlcio e proveito
do sossego coletivo, como os das religiões; por
isso não aprofundaram demasiado as doiiih
nas: gera) mente aceitas, a fim de não engendrar
a rebekiin contra a$ leis c o acatamento dos
costumes, Platão cm particular mostrjosc
milho franco. Quando exprime suas idéias prõ-
prii3K nada afirma. Quando escreve na quali-
dade dc legislador, o seu estilo toma-se prcetso
e autoritário, propugnando uu^dameme at
ideias rn-ais extraordinárias qtie considera útil

inculcar no povo C nas quais séria ridículo que
acreditasse, sabendo muito bem a que pontn
átimos' ínclitiados; a aceitar dvr coisas mais
absurdas e inadmissíveis. Eia por que cm suní
lei* preocupa ic em recomendar que se recitem
cm_ público pòcxi çts_ cujos argumentos sejam
utei^H pois sendo fácil despertar no espírito hu
rtia nçN Éantasmas c fantasias, rnaift vale se lhes
ofereçam mentiras prove iiO-sas do que inúteis c
perniciosa u. A^im sc esprime abcrtanteniç cm
Kpa "'República'': “para ser fu d aos homens t
ncKjisarUí es vez^s cnganÚdos^, Certay Jicitas,

como sc pfHlc verificar, apegiram-sc sobretudo
d verdade; outras,, a utilidade. Estas tiveram
mat? tKiio. A imtçêriu 4g noíiíia cdíiíIícIo luz
que aquilo que $c no.s apresenta como mau
verdadeiro nem ^mpre c o que nos fora mais
lUjL ASíiim m obíicrva com as seilas mai^ou^a-
das. as dc Epieuro, PirTO, c da A endemia após
as ultimas, modificações por que passou, as
quajs ac viram forçadas u dobrar-sc ante as íeis
civis.

Os-Jilósofos também sc ocuparam dc outras
questões que ventilaram em todos qs ícutidos,
cada qual a &cu modo, bem ou mal. Comü
empreenderam falar até djts coisas msis rccôn
duas, acharam sc amiúde impelidos a óonjeiu-
ras S4.;m coníistêneiâp não raro extravagantes,
que clca próprios nào consaderavain dc valor
ou_ ião st^mente úteis ao excrtiLdo do estudo:
"dtr-se-ia que escreveram menos par convte-

3 I b SineciL 2 1 1 Scruecü.
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ção do que para exercitar o espírito uom a difi-

culdade do assunto™ 3 1 r
. Se não admitirmos

qut assim tenha sido_ como explicar emão essa
Lao grande variedade de opiniões, por vezes frí-

volas;, eonsEan temente modificadas, que emiti-

ríam espíritos tãoeinuiemes c admiráveis?

Haverá coisa mais vá do qac tentar adivi-

nhar Deus por meio de analogias com p nosso
próprio ser? L>0 que O julgar, e ao mundo,
pelas nossas capacidades e as nossas. Seis? Dg
que usar a cjipvnaas d T

Ele a escassa inteli-

gência que Se dignou conceder nos? E cm não
podendo a nossa vista atingí"Lo na pL-emtuík
de Sua gjória. Forçamo Lo a descer c O asso-

ciamos à nossa corrupção c ãs nossas mi sé -

rias 1

He todas as opiniões humanas formuladas
peios antigos acerca da religião, parece me
mais verossímil e judiciosa a que fíu; de Deus
uma força que não podemos compreender,
dando origem a todas as coisas c as conser-
vando, essencial mente boa, absoluiamente per-

feila. recebendo e aceilando graciosamentc as
homenagens que lhe prestam os homens, Sob
qualquer forma, nome ou maneira: Tq4q To
deroso Júpiter, pai c mâe do mundo düs
deuses e <los rciü

h ’aiB
, tdssas homenagens são

sempre bem vistas no céu. Todos os povos se

beneficiaram Com a prática religiosa, u os Ho-
mens perversos e an ações ímpias receberam
sempre o castigo que mereceram. Oi historia

dores pagãos reconhecem dignidade, ordem,
justiça (com que üc beneficiaram e instruiram

os povos) nos milagres e oráculos de suas
divindades fabulosas, O Criador, cm sua infi

nit:i rrtiseriçõrdEá. dignou i-e por vums ftxnejt

L:ir k mediante bcneficios temera as boas
dispus Ições que, eam a ajuda da ra/ão, Lhe
demolíiraVam através dc falsos ídolos sob os
quais ü representavam: e não somem c ftlsois

mas também injuriosos. Dc todos o* cultos que
São Paulo viu cm Atenas, o que se lhe afigurou
muh desculpável foi o que dedicavam a uma
“divindade escondida e desconhecida

11
'.

De lodos os filósofos, Pitágoras fgE o que
teve mais vivo o sentimento da verdade, ao
considerar que essa causa primeira, esse ser-

princípio dc [udü o-quç^ não ac pode expri-

mir e submeter-se a qualquer regra ou defini-

ção; que c Ul vez o que a nossa imaginação, cm
fteu mais extremado esforço, concebe como
perfeição, cada qual ampliando a «déia segun-

do sua Capacidade.

Numa quis orientar nesse mesmo sentido a
religião de sen povo, toma lo d&voio de uma
crença puramente espiritual, sem objeLiyn

1 ' 7 Não se encontrou o autor da citação.
- ,p Valerio Sorano.

determinado, estranha a tudo o que c maiei ial
Mas o projeto era impraticável, ü espirito hu-
mano nào podendo satisfazer-se com a vague
s.a. desse irtfln lLO abstrato. Ele precisa adaptá-
lo a algo preciso* a seu aúcaneç. A majestade
divina consentiu cm se deixar circunscrever dc
certo modo deniro dc limites naturais; seus
sacramentos sobrenaturais c celestiais mani-
festam- se cm condições acessíveis a nós: nossa
adoração exprime -se por meio de cerimônias e
palavras compreensíveis ao homem, porque é
o homem quem erc ç reza. Deixo dc lado todos
üs demais argumentos a favoi dtsLa tese: a
-stntpEes vista do nosso crucifixo, a reprodução
desse suplício que desperta a piedade, os orna
los c a pompa do culto cm no-isas igrejas, as
vazes que tão exaíamente Iraduzcm nossa
devoção, a emoção de nossos sentidos, incu-
te™ nu alma das multidões uma paixão reli-

giosa real,

Se tivesse tido que escolher entre divinda
des que naqueles tempos dc cegueira univcrsaE
a necessidade criou* parece-me que houvera
seguido os que adoravam o soi.

Lut dc todos*

olho tiu rnundu, Se Deus tem dthou*
o.4 ratos df> sol são esses olhos radiosos
que a todos drks vida. crescimento e
proteção,

U eontcmplatn no mundo os feitos dos
Homens.
EÉte hclo c grande sol que fjü a?
estações.

Tíêgundo entra ou Sui dc suas dofcc
Gmu&i
que encheu univerbü com suas virtudes:
um sõ dc seus olhares dissipa aá nuvens.
Espírito, alma do mundo ardente e
namcjanle*

pcrcg-rrendii o IruLÊirL* céu cm um ai dia.

enorme o reckmdo, vígabuinH) t reto,

roantendu em sua dependência o mundo
iodo,

sempre em reptuiio t sempre em ação.

Filho mais velho da natureza, e pai do
diaai *.

Além de sua grandeza c bçle^a t, dentre as

peças que entram na esirmura do mundo, a

que se encontra mais tonge de nós e porLanU) a
que menos conhecemos. Por íüm? LTam descul

pãveis os que admiravam e veneravam o sol.

1’ale^j o primçtm a estudar o asaurtiQ^ adm
va que Deus é um espírito que tirou da água
todas as coisas. Para Anaxiinandro us deuses
nascem e monum err certas épne^s c oonsti-

ílfl Ronsard-
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tuem muiute cujo número ê infinito. Ânajõ-
men&ü pensa que Deus é arT exíste em quanti-
dade incomensurável e çstá sempre cm
movimento, Anaxágoras foi o primeiro a afir-

mar que a maneira pela qual alguma coisa
fisisíe -e se conduz decorre da força e da razão
de um espírito que nao podemos conceber.
Alcméon cli^iíica entre as divindades o soL 3
3 na, os astros, e a alma. Pjtágoras atribui a
qualidade divina a um espirito que existe nalu-

ral mente em todas as coisas e do quai nascem
nessas almas, Farmenídes vc Deus cm um cEr-

cuEo que envolva o ççu q sustenta u mundo
pela intensidade de suh luz, Empedoçles colo
ca ao ttivfcl dos deuses os quatro elementos; o
ar, a água, o fogo t a terra de que são feitas

todas as coi*as. Prõtágtiras declara tião poder
dizer sc existem olt não, nem o que são. Demo-
oritü define como deuses ora as próprias ima
geas que os representam, ora os dons da natu
reza que elas simbolizam, bem como nosso
Saber c nossa mtdijtcncijL Platão tem a res-

peito diversas maneiras de ver. No 'TÍDIeü" ú
de opinião que nao se pode dizer quem criou o

mundo. Na* LL Ld.5”, que não adianta indagar o
que seja Deus. Em outros trechos de suas
obras diviniza o mundo» o céu T oí astros a

terra- m a) mas, reconhece ademais- oome deu
SCS, tudo o que as antigas trmhuiçòcs adm i ei-

ram como divindades. Por intermédio de
Xtnoíbntc, deparamos com semelhante licsiu

ção na doutrina de Sócrates: ora acha que nào
se deve investigar a essência dc Deus, ou diz

que o sol é Peus, ou que g c a alma; ora c

único, ora tiú mais dc um. .Segundo EspeuMpo,
sobrinho de Platão. Dcuse uma força animada
que governa todas üs coisas. Arisiúictcs. em
áuúu momento, diviniza o espirito; em outro, o
mundo; alhures, a case mundo dá um wmhor.
ou diviniza o calor do &étu Xtnòcrattscnuine
ra oito deuses: m drop planeta?: conhecidos
ern seu tempo. um sexto constituído pelo cem
junto tLis estrelas fixas» sendo cada uma ddas
fração da divindade; c m&is o sol e a Fu a, Hera-
eEldes Pontlco, hesitando entre várias opiniões,

chega a considerar Deus um ser desprovido de
sentimentos u pnsiandó de uma forma a outra.

Afinal fiu deuses a terra c o céu. As idéias de
reofrasiea refklem idêntica Indecisão: ora. a
seu ver. é o bom senso que dirige o mundo; ora
é o ccu; ora *ao as estrdas. Esirãlon pen,iaque
a íiumrtza tem o poddr de engendrar, fazer

crescer, aniquilar, ter ela própria unta
forma definida nem a faculdade de sentir.

Zenan acha que o mundo resulta dc uma Sei

nâLuxa] que ordena O bem, proíbe ü mui ú Lem
poder de produzir movimento u vida; ç com
isso derruba de seus pedestais os deuses que
eitá habituado a ver: Júpiter. Juno, Vesta.

Para Dtógenetr, dc Apolõnia, é o ar o criador

dc todas as coisas.. Xenófancs representa Deus
só b a fornia de uma bola vidente c inteligível,

mas não re^piruniSo c nada tendo cm com uni

com a natureza humana. Aríston é de parecer
que Deus escapa ã nossa inteligência;, de O
representa desprovido de sentidos> não sabe se
tem poder criador e ignora indo cfEle. Ciean-
tes vê rfEle 3 razão, üu o próprio mundo, ou a
alma da natureza,. ou. amda, o calor suprema
mente vivificante que tudo envolve. Pcrseu.
que aprendeu as lições dc Zenão, diz que cha-
maram deuses aos homens que furam parti-

cularmcnlc úteis ã humanidade e airavúa deles
is coisas inventadas ou descobertas, Crisjpo
faz um amalgama confuso das Opiniões prece-

dentes, c obtêm assim um milhar de deuses de
todos os tipos, entre os quais os homens que se
imortal liaram. Diágoras e Tçodoro os repres-

entam resplendentes, translúcidos, permeáveis
no ar. habitando entre os dois mundos do céu c

da terra, onde. inacessíveis, estão ao abrigo de
tudo. Teriam rostos como Os nossos e Lambem
membros de que, no Crtij-mku não sc serviriam:
“Quanto a mim, sempre pensei que exiitissc
urtfn raça de deuses explico- mu: uma raça
celeste, indiferente aoi> ato* óoa homens" 1 * 5

,

Depois disso, ide, confiar na filosofia 1

Vangloriai*vos de terdes encontrada a fav ,i na
holo. descoberto a vcrdíide ncsia bíurafundw du
concepções contraditórias! A confusão das
idéias humanas fez que os múltiplos üo&turnes
e crençn i

i opostos aos meus- mais me ins
tnüsscm do que mc cnmrRriancm. Njki me
envaidecem t sinto quanto mc humplliam e hão

íido causa, ademais, dc que tud* aquüo que
nao vem expressamente de Deus, eu o consi-

dere eoirto sem rundamento, As instituições

deste mundo r^nto quanto aa escolas essao em
contradição entre si h daí podermos deduzir que
o iíuumj não ü mntá diverso e variável do que n
razão, nem mais êegoe imponderável. Ascoi
sas que maiH ignoramos são as mais adequu
da& á divinização; psr isso laser de nós mcv
mos deusas, ultrapam a fragilidade, por
grande que seja, de iimsa inteligência. Neste
ponto, teria seguido dc preferência os que ado-
ravam a serpente k o cão, o hni, pois a natureza
deiaes animais nos è menos çonJieçjda do que
a nossa e por con-ieguinte c muii lógico que
pensemos o que qui^rmos dos animais e Ihc-S

outorguemos faculdades cjítraordiJiária^-

Porém ter fetio deuses dc .seres como nós, com
ns ÍTnperfeiçoes que conhccenios; ter -lhes atn
buido no fiios desejos» cóleras e vinganças; Le

los feito casar, procriar e cunstiiuir fíiitíitiu;

uirnir, ter ciúmes, eame e ossos
s
c idcntiea

2íg Énro.
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organização física; sujeitá-los às febras, ao
prazer, à morte; dar-lhes sepultura como a nós
mesmos, il

eoisíis uidignati do* deuses c que
nada têm em comum com sua natureza'*7 11

;

’dar a5 características desses deuses, sua
idade, os ornatos de suas vestes, sua genealo-
gia. enumerar seus casamentos, suas alianças;

ombreá-lo* com a, tolícc hUmaüa; torná-los

acessíveis às mesma* paixões, tristeza* e cóle-

ras"227
; c prova de incrível imaginação, da

mesma forma que haver divinizado, não
somente a fé_ a virtude, a honra, a concórdia* a

liberdade, a vitória* a piedade, mas também a
volúpia- a Fraude, a morte, a inveja, a veTb ice. a

miaria, o medo, ã* Febres, o a/.ar c outras
enfermidades de nossa csistênda frágil c
decrépita. “Pará que introduzir cm nosso* lem-
plos a corrupção dos costumes, ó almas presas
à terra e v^jas de pensamentos «l«ítiíisrtia 3

Os egípcios, c™ uma prudência cínica,
proibiam, sob penu de enforcamento. que
alguém dissesse que Serâpis e ísis tivessem
sído^ homens outrora* o qiae ni/igucm ignorava,
As imagens de&ses deuses representavam - dos
com um dççto nos lábios, o que. segundo
Varro, lembrava a seus sacerdotes essa ttiistE

ri/usa determinação que lhes prescrevia sc

catarem acerca dessa origem mortal, como
medida necessária á víruir^ção de que devíum
ser objeto. Sc era Lio vivo nos homens o desejo
de se igualarem a Dçuü, diz Cícero, melhor
houveram Feito apropriando $e d a* qualidades
divinas e Forçando as a descer à terra do que
enviando mu céus 5o a corrupção c *uq misé
ria. Na realidade, impelidos sempre pda vaidu
de, fizeram ambas as coisa*.

Nílo posso acreditar que os Filósofos falem
ümameiwí, quando discutem a preeminência
dos deuses entre si. c sc esforçam por realçar
suas alianças, sum funções^ yeu puder. Quando
Platão nos descreve pormenorizadaniente o
VÉSTgel de PlLitão. U-1 v;,in.[j.;ai:', í eo^Ugos cor
porqis que nos aguardam ainda opós, a ruína 0
aniquilamento do corpo, bem como a relação
que existe entre o que nos resérvq o outre
mundo e a nmsa vida neste; "'Lã no fundo dc

um bosque de mirtos a que conduzem atalhos

perdidos, escondem se as vitimas do amor; à

própria morte nlü os libertou dc suas preocu-
pações* 22 *; quando Maome promete aos hèus
um paraíso coberto de Lapci^r.. bordndo dc
ouro e pedras prectám; povoado por cortesas

da mais requintada bdeu, eüm vinhos c acepi-

pes deliciosos, vejo logo que Sé divertem
ambos. Cplocam-se ao nível de nossa estupi-

íí * l,ucrrciü-
? * ? Cícero.
lí?

ld.

Virgílio.

dez para nos engabelar e nos seduzir oom
idéias e esperanças adequadas a nossos apeti-

tes de pobres mortais; que somos I Alguns,
entre nós cristãos, laboraram em erro seme-
lhante, prometendo, apôs a ressurreição, uma
nova vrda terrestre e física, acompanhada de
todos os prazeres c comodidades dcslc mundo.
Podemos nós acreditar que Platão, cujas

concepções foram tão elevadas, que sc aproxi-

mou da divindade a ponto de acr tachado de
divino, haja pen.sado que o homem* essa misér-

rima criatura, tivesse cm si algo desse poder
que nào compreendemos? E tenha imaginado,
dado o pouco de que.somos capazes c dada a

nossa fraqueza, que pudéssemos participar ún
beatitUífc eicraa ou ser punido? Com castigos
infindáveis?

Cumpre responder lhe com .i razão huma-
na: se os prazeres que nos prometes na outra
vida ílo os que gozmim nesta, nada tem cIcí
em comum com o infinito. Ainda que nosso*
Cinco sentidos recebessem plena satisfação,

que nos*a alma experimentíissc todo o conten-
tamento que pode desejar e espemr — c bem
sabemos o dc que é capaz. - tgdo isSO não
seria nada. Se alguma cotóa sobrar dc nós*
nada terá eje divino. Se nâo passâr do que
lemos nas condições premente*, não valera a
pCfiit. Tudo o que nos e motivo de satisfação
ames da morte, é mortal como nós* Se no
piHPo mundo* encontrando parentes, filhos,
amigo *. isso nos puder comover tt ser agradá-
vel, não leremos deitado dc ser sen aveia às
SBtisfaÇow tormtrcs de duração Ismitcrda. Não
peidemos conceber d\gn a mente a gr,mdcKa das
alia-* c divinos promessas que nos for&m Feitas,
n nõ* cristãos, sc delas temos uma wTrtéçpção
qualquer, kora a* imaginarmos como são.
é’nos imprç^çmdívd imaginá-las inimaginá-
veis, inexpedsneniais* inçompreensiveis e cs-
saiíialmente diferentes daquela* de que tive
m»v. Lirnii ijilítruvel experiência. O o)hü não
pode conceber a felicidade que Deus destina a
*eus eleito^ Sc, para nos íornarmo* dignas
dela corrigimos c transformamos no$so üér.
COmn supõe Platão, por me-ui de purificações
quç ímagtnu, a mudança operada deve *er tão
radical c toral que, do ponto dc visia físico,

cessaremos de ser nós mc*rno,s: r Heitor era
bénn Heitor, enquanto vivia e lutava; mas seu
cadáver arr^tadü pelos cuvains de Aquiles
BÜQ era malü Heitor”12 s

; e será í>utj'a coisa,
que não nós, que receberá tais recompensas;
íbo que muda, di*50lvc-sc e portanto pcrecc; na
realidade, desintegradas a* partes* não há mais
corpo

1'**.

Acreditamos, por exemplo, que, segundo a

2ín Ovídio." p Lucrécio.
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metempsicose de Piiãgoras, o leão para q qual
passou a alma de César tenha as suas paixões
e seja de próprio? Se isso ocorresse, Seriam
ra2a<i os que, sustentando essa idéia contra as
doutrinas de Platão, a respeito, objetam que
poderia então ocorrer um filho cavalgar sua
mãe transformada em égua — e outros absur-
dos- semelhantes. Poderíamos admitir que, em-
bora a passagem sc cfcujítgsede certos animais
u outros da mesma espécie, não fossem estes

diferentes daqueles? Dai tinhas de uma fênix

nasce, dizem, um verme, o qual sc transforma
em outra fenix. Quem dirá que esta rtao c dife

rtnic da outra? Os bichos que fabricam a seda*

vemodos morrerem c secarem e de seus corpos
nascer uma borboleta, a qual dá nascimento a
um verme que fora ridículo julgar ser o mesmo
que deu origem ã borboleta. O que deixou de
brunia vez., nao C mais, “Ainda que o lempo
juntasse a matéria dc nosso corpo depois de
desfeito t o reconstituísse tal qual c. c lhe

devolvesse a vida. jã nào seriamos nós, por
iSSO que houve interrupção mn corso da
existência.''

143 T £ quimd-o, alhures, dix PlaCao
que a parte espiritual do homem I que deverá

^ozar as recompensas da outra vida, a asser

ção parece igual mente pouco plausível: "o
olho arrancado de sua órbita e aparado do
corpo não pode maih ver um objeto’*71 ** Com
efeito* não será mais então ü homem, nüo hctc-

itsos mais nó*, porquanto somos constituídos
dc d uai pcçai pfáictpa* c esienoiais cuja sepa
ração determina a rrtorte e a ruína de nosso
ser: “Desde que se interrompe a vida* nossoò
«ntidos perdem sua possibilidade de
ação”311 . Di/cmos que o homem sofre quzin-
do os vermes lhe roem es membros que pro-
viam a sua existência? “Isso nio ms pcriurba
porque somos um. todo formudo pela união da
alma c do corpo

Mní.x aindat em que hüo de buscar-se os deu
ses para, com justiça* reconhecer c rbcom-
penxar no homem, depois da morte* os aios
bons e virtuosos, se eles próprios os prepara-
rim] e m provocaram nele? E por que sc ofon
der iam com os atos viciosos c o$ puniriam se

eles próprios assim criaram ç-sm: homem quan
do. em o querendo, poderiam impedi-lo de
pcear? Estas objeções, Epicuro noo as oporia a
Platão, com aparência de ra^ão humana, seja
não se tivesse pqsto a coberto declarando que:
é impossível dizer algo ecrici acerca da notu
reza imortal, tomando corno ponio dc partida
a natureza mortal.

Em tudo a nossa razão se confunde, e mais

323 Lucriítio
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ainda quando se mete a divisar as coisas divi-

nas. Quem mais do que nós, cristãos, pode me-
lhor conventer-sc disso* embora lhe tenhamos
dado, para se conduzir, princípios certos c

infalíveis? Apesar de lhe iluminar os pas-sos

com a tocha sagrada da verdade que prouve a

Dçus comunicar-nos, não a vemos diaria-

mente, por pouco que se desvie dá senda habi-
tual, aJastar-se dü que determina a Igreja, sem
ii qual ela perde a direção* e se entrava, giran-
do í flutuando ao léu nesse vasto mar pertuí
bado e instável das opiniões humanas? Desde
que abandone o caminho por todos seguidos,
^ai-se dividindo e dissolvendo por mil atalhos
diversos.
O homem iíSü pode ser senão o que c, c sua

imaginação só pode exercitar -se dentro dos
I imites a seu alcance. E diz: Plutarco: íem
maior presunção quem, não sendo senão
homem, fala c devaneia acerca de deuses e

SCmideusei; do que quem, ignorando másEca,
julga <)!> que cantam; ou. ainda, quem nunca
tendo estado çtu cartípcu dc batalha, discute
nr mas e guerra, imaginando, porque possui
alguma* noções do assunto, estar apto para
compreender os resultados de uma arte que
desconhece.
A meu ver a antiguidade pensou glorificar a

divindade, colocando- a ao nível do homem,
revestindo a de faculdades humanas, atribui n-

do lhe os nosso* caprichos c provendo*! das
necessidade* qoe comprovam nossa fruquoza.
A* sim, ofereceram ôcs deuses manjarei para
que uurrtCfcMim, bailados e farsas para que se

divertissem, vestimentas para que $ç cobris-

sem; casas para que morassem* e incenso c
mÚÜCíu c guirlandw, e, a Hm de melhor
acomoda los is nossas viciosa* paixões, invo
coram lhes a justiça Imolando vítima* hum a
nas, procurando fazer que sc regozijassem com
a ruína e u dissipação das coisas que ele* cria
ram ç lhes devem a exigência* Assim, Tibério
Setnpmrio mandou queimar em homenagem a
Vulcano os ricos despojos dc armas que toma
ra ao inimigo; Paulo Emílio iíierificoü as da
Maeedònia a Mane e a Minerva; Alexandre, o
Grande, alpiuiç^uidu o mar Ncgm. josou nas
aguas inúmeros vasos de ouro de grandes
dimenedes como homenagem ei Tétis, Lato
J-ítndo também cm seus altares nào somente
quantidade de animais mas também dc ho-

mens» numa verdadeira carnificina, como è dos
costumes dc muitos povos, inclusive do nosso.
Talvez não haja mesmo nenhum que tenha
ignorado nossa prática: “arrcbala quatro jo-
vens guerreiro:?, filhos de Sulmoue, e quatro
outros Lrescjthjs á margem do Ufens para os
fmolar aos manes dc PafcA

1’ 331
,
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Os gctas con^eravam-se imortais e morrer
era, para eles, ir ao encontro dc seu deus ZM-
moxis. r>j cinco em einço anos desp&chav ani-
lhe um dos $eu&, a fim de que foe certificasse
das coisas necessárias â vida. Esse deputado
era sorteado c sua partida assim se efetuava:
dtpois dc aqueles a quem cabia proceder à
cerimônia the comunicarem vcrbalmenle a
resolução, três dentre ele* mantinham as lan-

ças voltadas para o sorteado, enquanto os ou-
tros o jogavam de encontro a elas com violên-

cia. Se morresse tniedtatamente, era sinal de
que q deus estava Favoravelmente disposto; Se
escapasse, y mensageiro nio servia, Despa-
chavam entio outro, procedendo- se de i^ual
rnodo, ÁmésLris, maeZJJ de Xerxes. já cm
idade avançada, mandou enterrar vivos cator-
ze jovens rias principais famílias persa* a fim
de render graças a algum deus subterrâneo,
scgtirtriu üs costumes do pais. Hoje ainda, os
ídolos de Tenochtitlãn con atroem se cimen-
tando com sangue de crianças os matcriaii qtie

entram cm sua composição, c uiís deuses não
aceitam saeriTTuios que não sciam dessas cria-
turas sem mancha. Justiça sedenta de cangue
inocente í "Quantos crimes cometeu a süpcrsti-

ção"'* 33 . Os cartaginesas imolavam seus pró-

prios filhos u Saiumtj, Os que rsãc? rinham
filhos, compravam-nos. E os pais eram obriga-
dos a assistir alegrcmenre ao holocausto.

bsiranhü ideia a sk querer obuei as graça*
dos dcuüíis por meio do sofrimento, como 05
LjccdüFitónios que, poru sêisjm agrndãvei* a

Dietio, martirizavam ns jovens, açoitando-os
em honra da deusa, por vezes ulê a morte. Br 3

um sentimento bárbara esse de querer agradar
ao arquiteto em lhe destruindo a obra, bem
como esse áe, para puupar nos culpadas o
merecida castigo, atingir os inocentes, coma Se

verificou no porta de Au lide com esso infeliz

Ifigênia, imolada a fim de resgatar eom a
morte as ofensas feitas aos deuses petos ejeérci

toa p.rapos; “caa-ta e infonijniidii vitima qoc no
próprio ma menta dc seu himeneu foi imolada
peta mão criminosa de seu psi^* *. B os dois
Décio-s, pai e filho, de fio belas e generosas
atroas, precipitaram -se no seio do inimigo para
conquistar as favores dos deuses em benefício

dc Roma: "Que injustiça a do,s deü5CS> em só
consentirem em stír favoráveis AOS nomana* à
custa do sangue de homens de taE têmpe-
ra r * 3 5 Acrescentemos que nào cabe ao crÉmi
noso fazer-sc jyo iiiu

,
quantu c coma \hc con-

venha- cumpre ao juiz ordená-la, levando em

a 3 i Era m ulher. e nlo mãe.
*** Lucrédo.
ÍS4 ld.

Cioerç-

COíIla no castigo somente a pena que prescre-

veu c não ponderando a que o culpado se

impôs voluntariamente.. A justiça divina pres-

supõe nisso total dissemimemu, não m ante

Suw decisão como ante nossa desgraça. Ridí-

cula é a ideia que teve Políeratcs, tirano dê
Samos, que, para acabar com sua permajiemç
felicidade, e cumpensá' 3a, jogou ao mar a mais
preciosa de suas jóaas. pensando com esse

transtorno Livrem ente aceito satisfazer as vicis-

situdes do destino! K este, ririi-L-ularizando-o.

devy!vcu-lha no ventre de um peixe. Qtie utíli

dade podia ter, para ob Coríbamcs, rasgarem-se
as cantes e se esquartejarem? E, hoje cm dia.

dc que serve h certos maometanos mutilarem o
rosto, ü pênis qu o estômago pensando render
homenagem 40 seu profeta? A ofenda esfâ na
intenção c não no peito, nos olhos, nas partas
genitais, nos. ombro* ou na garganla:

lí
tal a

perturbação de seu espírito que. fora dc si, em
seu delírio, pensam apaziguar os deuses ultra-

passando iodas as crueldades dos ho-
mcErO13

Cumpre resguardar o nosso físico, não ape-
nas por nós mesmos, mas por Deus e para 05
outros homens. Não turnos o direito de
eompromcLt lo conscientemente* como, por
exemplo, nos matando sob qualquer pretexto.
Parece-me grande traição profanar e degradar
as funções do corpo, cm si mesmas; incons
cientÉs c dependentes dn alma, a fím ck evilar

que citíL as dirija com. toda a solicitude que a

ritzíki determinar "Com 0 que pen^nm qu-e se
irritam os deuses, aqueles qtie os teniam assim
apaziguar? . Homens foram castrados para
atenderem ao praxe r dos rei*, mas nurccu um
escravo se muiilou 3 st próprio cm obediência
a seu dtmo" 13 T

. Assim foi que os íumgos
introduziram em sua religião várias prftticas

condenáveis; ''ourrora a religião, as mais das
vezes. Inspirava o erime c a impiedade 145

3

Madtt da que está em nós pode atribuir- se ou
assimilar se, de qualquer maneira, à natureza
divina, sem a manchar ou the imprimir a

vnarcu. de nossa imperfeição. Como êssa bele-

za* esse poder h essa btmdadc infinita, pode-
riam, sem experimentar um prejuízo extremo,
sem diminuição de sua divina grandeza, acei

tar uma ^emelhEtn-ja qualquer com a coi*a ab
jüta que nós somos? “Ücus fraco é mais forte

do que o iiomem no esplendor dç sua força:

suei loucura á mais sábia do que nossa sabedp-
rja^i', Estilpon, o filosofo, a quem pergun
taram se os dcus-cs se regai tjavam com nossa*

ílB Santo Azúsiiníto." J
ld,

£ifl Lucrêcks.
13 s São Paula.
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homenagens e nossos sacrifícios, respondeu:
’ 4

Süiá iiídi sLTêtííE’ rELÊremo-nos alhures para
falai etesse assusto/' No eniamo esitahdc.

cerno ü limites a essa natureza divina, restringi-

moíi-lhe ü podtr cmprçstssndó-lhe nosüa manei
ra de rauiocinar (nossos devaneios, nossos
sonhos, como diz a filosofia; “o próprio louco
c o perverso tem sua razão, mas é uma razao
espiei ai

11

}; queremos, submete -lu às concepções
dc nosso espírito iào Frívolo c tão frãgiE. da
que criou a nós e o que sabemos. Porque nada
se faz de nada, Dons tlâo teria podido criar o
mundo do nadai Ter-nos-ia Ele eniregue as

chaves dcícu poder eSc teria comprometido a

não tiltrapassiir ctência? Admitamos, ú
homem, que tenhas conseguido assenhorear-te

de alguns vestígios do que Ele fez; imaginas
que Ele haja dado tudo o que pode dar, empre-
gado todas as formas possíveis, esgotado Lodas

as idéias? Só enxergas a ordem <s a regra que
reinam no porão em que te alojas, sc c que as

enxergas. Mas a jurisdição de Sua divindade
estende sc muito além. ao infinito, ao Indo do
qual o espaço que ubar^a^ nada representai

l

'o

céu, a terra d o mar jimtos, nada são ao lady

da universalidade dó grailde Tüdo'^ 4 A lei

que invocai diz rcipcito apenas à Esfera em
que vivesi nau conbocu a lei uíij versai. Oeu
pSKC com. o que te concerne é não corn Deus,
que n ão c teu confrade, nem teu cuticidáduo.

nem teu companheiro. Sc Ele íte comunicou
um pouco contigo, não foi pari abai* ar- Se ate

a tu» pequenez, nçm para que Lite controles o

poder; ó corpo humano não pode voar. assim
essa comurt tenção não entende ap que não
compreendes. O sol cumpre sem parar à sua
irtfCFu habitual; rtão se confundem os limites

do mar c dn [erra; a água ê mrtlt e não oferece

resistência; um mura são *erá. sem perfuração,

peneirado jHJr um corpo sólido; o homem rtào

pode conservai u vida nus chamas; de nao
pode cstíir m mesmo tempu presenie no céu,

na terra t em mil lugares diversos; fitai essas

leis, foi para ti somente que Deus as

somente a ti ela-s obrigam. Ele próprio fome-
ccu aos cristãos a prova de que nenhuma o
detém quando Ele o quer. E em verdade, Lodo-

poderoso que c, por que teria renunciado a csíe

privilegio? Em nada alcança a ma razip maior
verossimilhança nem fimdamenio mais sólido

do que quando te convences da pluralidade dos

mundos; ’ la terra, u sol, a lua, o mar c tudo o
que exis-re, nâo .são úeiécoí em seu género; são

em número infinito"*
1 *\ Os mais famosos

espíritos do passado assim pensaram e iam-

; Lucrédo.
*+' ld.

bem aigutis tio presente. Levou-as a ta3 convic-

ção a razão humana, por isso que em nosso
universo nada se enconlra isolado e único.

""Mio há na natureza um só ser qyc não tenha
ueu semelhante, que nasça e cresça isolu

jy -2 42

Todas as espécies existem em número mah
ou menos variado, o que nos induz a crer que
não seja cstc niundu a única obra isolada dc
Dcui. fii;m que a matéria de que ac serviu para
trrtã lo se haja esgotado* ^dcventos portanto
concordar em que hã alhures outros conjuntos
dc matérias, análogos a este que i> éler abra-
ça”2 * :l

principal mente m essa obra traz cm si

a vida, como 6 dc sü. acreditar petoç setiií movi-
mentos, o que Platão assegura e muitos do*;

nossos o confirmam: ou não o ousam negar.
Nào parece Laim pouco inverossímil a conde

p

çao amiga de que o céu, as esc nelas e a& demais
partes do universo se Constituam dc um corpo
c de um» alma mortais, quanto aos cicmçrilds
que os compõem, mas imortais pçía vontade
do Criador, Ora_ se há vários mundos^ como
pertsavsm Dcmocritó* Epieuro c quase lodos
m filósofos, poderemos saber sc os princípios c
regras que presidem ao nosso são o\ mésmos
nos outros? Talvoí sejam diferentes seu aspee
to c sua conformação, típico ro admite os
semelhantes mas também diversos. Nfe-sic

nosso mundo percebemos uma infinidade dc
variedades por causa da distância que fio* se-

para delas. Mo pedaço dc ccrr» recém des-

coberto por nossos país nào hã trigo nem
vinho, nem nenhum dm nossm animais. Tudo
é dtfcrenie. Fí vede* rui pagado, cm quaíUOs
puíses mio sc conheciam Baco e Ceres. A acre

dítar-ne em Plínit) c Hcrndoto^ eNistcm, em ccr

tas regiões, homem: que quase não se asseme-
lham a nós. Em outras participam, peb sua

ranlbrmoçâti bastarda, do ser humano e dü
animal. Haveria regtõc^ onde ofí homens nas
çem sem cabeça, com os olhos e a boca no
peito; outras onde çada indivíduo reúne cm $\

Limbo» os sexos; outras onde andam dc quatro;

outras onde tem um só olho na te&Ea e eujaoa’

beça se assemelha k do çâo; outras onde a

parte inferior tios seres que vivem demrn da
água se parece com a dc um peixe; outras onde
os homens têm a cabeça Lio dura e a pdc da
Jranie Lao rcHsicnit que o ferro nau fere; ou
tra.s onde eles não têm barba; uuíras onde o
fogo é desconhecido; e há ainda regipcíi onde o
esperma do indivíduo é prcio; e, mitras mais,
onde d humem ae transforma naiuroJ mente çm
lobo ou em mula c voka a ser homem, Sc Lai.s

asserções soo exutas t «, como diz Pluiarco.

T * a ld.

^*7
ít|.
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Cm aJguris [u pares da índia há h-omcriÉ tem
tx>ca que se [dimeniam respirando certos pci
fumc&

? quantos erros se deparariam em nossas
descrições da espécie humana? Se não sc traiu
dc zombaria* tais homens não devem provavel-
mente scr do Lados dc razão, nem e^pajçs de
viver em sociedade. Em todo caso as regras de
nossa organização interior nio lhes seriam em
sua maioria aplicáveis. Ademais quantas coi-
sas conhecemos que se chocam com essas
betas regras que nos mesmos traçamos e ai ri

buímos á natureza! F deseja/ininos submeter
lhes O próprio Criador

!
Quanias coík&s sc cüíi

sideram milagrosas c antin aturais, segundo a
uri.gcm c ü grau útí ignorância de quum as
juEfia. E em, quantas outras descobrimos
propriedades maraviiho.vas acima dc tudo o
que podemos esperar da natureza! Pois "agir
dc acordo com a n ature zq" nào é sertão /'cigir
segando nossa inteligência". dentro dos limiLcs
que eia pode alcanç&F. Q qyy ultrapassa.
achamo-lo munstruoso c eoniràrio 1 normal i

d ade. Dessa maneira, tudo seria monstruoso c
i-mormaJ pata os mais instruídos e hãbcis, pois
3 clfl

.

s pHjtcjpalmefiic deu a nuâo humana
convicção^dc que da própria carece dc funda
mentos, apenas para garantir que neve c
branca, quando Amucágoras a diz preta* tn^s
atnda para afirmar sc dguma coisa exísíc ou
se naO ckísec nada; .sc hã ciência ou sc tudo c

ignorância» o que Metrodoro, de Quio» asseve
rava não ser da alçada do homem julgar :c &iç
se vivemos, incapai do nos Ltrar dessa dúvida
que níto sc ui aparência dc razâu exprimia Éturi
pide^r "A vida que vivemos c a vida, ou ú, esta.
ítquiitt a que chamamos morte?" Efetiva mente,
por que pré tendemos ser. quando isso dura um
ÊimantÇp um ralimpagp nurna noite eterna,
uma simples c curta interrupção cm no-tui con
dação natural c perpétua. porquanto a morte
ocupa tudo o que precede c segue esse instante
e ale bou parte ckrk '} Outros afirmam que o

mqvimcnto não existe, yue tudo ú imóvel,
como o pretendem os tim-ípulos de Mclísso, Sc
ba um. so mundo, dizem, nem o movimente de
rotação, nem o dc translação, de que o imagi
mimo* dotado. teriam qu;iiquer utilidade,

como o prova Platão. Outros pensam que nào
há geração nem corrupção na natureza. Nu
opinião de Pitágo?ai sü ã dúvida existe: acerca
de tudo podemos di^utir» inçlusive acerca da
afirmação de que iudo c discutíve]. Nurifanca
d i ?! que as cotsaí que parecem sei- nem âão nem
nào são; que só a incerteza é certa : Parmênt-
to, que nada deve extstir, à exceção de um Ser
úniço; Zenão, que nem sequer um Ser único
existe c que nm há nada. Se houvesse um Ser
único, observa! Citaria em ouLra e não em si

mesmo; sc estivesse cm üLtlru* rã seriam dois e
St csiivesse cm si mesmo seriam ipalmente

dois: u cón tinçfi tc e o conteúdo, A conclusão
dc todos esses conceitos c que a natureza nào
passa dc uma sombra confusa e vã.

Sempre se me afigurou que. da parte de um
Cristão, dizer: “Deus pode morrer: Deus pode
desdizer -$c: Deus não pode fazer isto ou aqui-
lo^. é maneira dc faiar absolulanteuLc indi:-.-

creia c irreverente. Adio errado envolvei
assim o poder divino cm termo;; que emprega-
mos; Co que desí^ modo queremov exprimir
cumpriria expressá-lo mais respeitosa c religio-

samente.

Nossa linguagem íem seus defeiios e suas
insuficiências, como todas as coisas. Em sua
maioria, its desordcRS dcãic mundo têm ^ua
origem nua sutilezas dor, gramáticos. Nossos
processos nascem somente de discussões en-
gendradas pelü interpretação das leis: as gucr
rítíi, quase sumpre, dccorrçm dc nossa incapa
cidade cm exprimir cíaramentc as convençóes
ê tratador concluído.s pelos príncipes. Quantas
querelai.^ querelas imporí antes, lem rcsuElado
da dúvida na interpretação da sílaba
“Koc" - - *. Tomemos uma frase cuja consiru
cão C clareia a lógica demonstrar *Taz bom
tempn ; sc dizeis a vordode, ií içrnpo é bom.
Trata-M dc unTíi formo precisa da linguagem.

entanto podu induz tf nos cm erro. pois sç r

cm ii efeito. prt^,*içfiuirit]lo cm no$sa ífcmon^ifíi-
çào, afirmardes "estou mentindo

1
’ c disserdes n

verd adv. mentireis. Fm uma e OuLra frase, a
Coustruçnú. ;i lógica, a força conclusiva são
idênticas o eis que estais cm dificuldades, mr
quanto apreifcnuLn} ;imbas dcduçàa contrá
fi.is, Khoj^hc os filósofos àn escola dc Pirro na
impossibilidade dc empregar nossa manei i-, do
íaJar para exprimirem a dúvida que* cm tudo,
eonstitui iuii regra. Precisariam dc outra Jín-
gun: a nossa, ÈrsLdrj/ncntç formada de ídarmis
çocí;, (ipòfi, ve á sua doutrinai dc sorie que
quando dizem; "duvido” poderiamos objetar
que Incorrem em contradição, pok afirmem
que síiTK-in q«e duvidam. Aísim, para critar

scmdhaitic objeção. Ltverans de ionw de
drnpruxi iirni ã medidni uma comparação s^rci

a qunl não expliçariim seu pcnvamcnio. Ao
weu ignoro

1

', ou “eu duvido
k

\ acres
Lcntíim que ainibas ns proposições desapa-

recem com o rcslo da Trase, assim como o rui
harbo expele os humores; c com esieí st

mesmo. Tal estudu de espírito enuncia,^
inierrogativamcntc dc matscira mais .segura,
dizendo se "Que sei eu?'

1

E c minha divida. E â
acompanho dc uma balança,

Vede enmo, nai atoais <Ièscü:;soés acerca dc
ms.ssa religião, .se prevalecem des^c modo de
faiar irreverente e que cu condeno. Se insistis

Segundo rhibaudei. lfata-se áa e4mlrpvá-^in
c-nore c-atóhces, lulcrajunj ^ çalvinisEas acerca itas

paiavras:
ll

Huc esl corpus mtum.
11

ÍN. Aò T.J
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junto iio adversário. dirati ííCns hesitar que
<íj1*g está no píHlcr de Deus Faztr com que Sen
corpo K encontre ao mesmo tempo no céu, na
terra e em outros lugares P* Do que tirou pro-
veito aquele autor antigo que Lauto apreciava *,

7nmbaria '1 A 5
: ^que consolo pai a u homem ver

que Deu? não pode tudo: mesmo que quisesse
não poderia matar- Se, o que é sem duvida
nosso maior privilégio; não pode fazer com
que os mortais sejam imortais nem que os
mortos nao sejam mortos; nem tampouco que
quem haja vivido não tenha vivido; que quem
tenha sido homenageado não o [çnbasido- Sun
intervenção no passado restringe se ao esque-

cimento”, h\ continua demonstrando esse pa-
rentesco dc Deus com os homens mediante
argumentos antes divertidos do que sérios:

“Não pode fazer com que dez mais dez não
sejam vinte.'* Assim Fala esse autor que um
cristão tem por dever nao imitar. Mas o
homem em seu orgulho compraz -sc nts.sa lin

guagern. a Hm de reduzir Deus ã medida
humana: "Que amanhã o pai dos deuses cubra
o céu de nuvens ou faça brilhar o sol no ar
puro, não Fará jamais que o que Soa tiâo lenha
sido nem destruira o que a hora passada levou
cm suas asas^ *

*. Quando dizemos que a tnft

n idade dos séculos, passados e Futuros, repre
senía apenas um instante para Deus; que Sua
bondude, Sua sabedoria. Seu poder c$tm tm
Sua própria essência, fala a nossa boca. mas a
nossa inEdigéncUt não emende.

Uixi nossa presunção, queremos submeter a
divindade ú nossa apree iaçao Díd os deva
ncwh, os erros espalhados peto mundo, o qual
coloca e pesa em sua balança coisas a seFcm
pcind&!> com pesos de que nlu dispoç; "é

espantoso verificar aie onde vai a arrogância
humana upòs o mais imifcniflcántfi hiio

"

2 4 7

Com que dureza de desprezo os esÊÓicos cri’

tteam Epituro por afirmar quí só Dcuk c um
Ser verdadeirameme bom c íel 1

1

que o sábio
sá tem a aparência desses atributos ! Com que
temeridade submetem Deus ao destino! Oxalá
não se cneonsre oure os cristãos alguém c^pav

dç fazer o mesmo! De seu lado. Tales, PJatio,
Pitágoras escravizam -Nq â necessidade Lissa

pretensão de querer mostrarias o que ê Deus
levou um de nossos grandes doutorei a atri-

buir- Lhe um corpo, o que ç causa de Lhe atrr-

buinfws IguEÜmentc os acontecimentos impor-
tant-es í)ê nossa vida. Quando estes nos
parecem de etrta gravidade, imaginamos que
aísim também os encare e lhes dê maior aien-

çãí) do que quando nos interessam menos: "os
deuses preocupa m-se com as grandes coisas e

Plínia
* 4 4 Hüráciu.
7A1

Plínio.

negligenciam as pequena" 1 4

s

. Mas continuai
e yercts onde vos conduz tal raciocínio: “ou
próprios reis não descem pormenores ínfi-

inos de sua administração- *
», cquiq se a esse

rei custasse mais derrubar urn império do que
mu folha de árvore, como kc a providência st
exercesse difèren tem ente segundo determine a
sorte dç uma batalha ou o salto de uma pulga.
Entretanto, ela governa todas as coisas da
lijcsma maneira com idêntica ordem: nosso
interesse nio influí em nada. nem nossos movj
mentos ti sentimentos,

11
Deus. perfeito artesão

nas grandes coisas, não o é menos nas peque
nas 3 üt

. Nosío orgulho vofla-uo.s líempre para
essa assimilação que constitui uma blasfêmia..
Como nossas oeupaçòcs- nos sào pesado fardo.
ÈStrãlon liberta os deuses dç quaisquer deve-
res» como o faz com seus sacerdotes. A seu ver
a natureza e que tudo produz c lhe assegura a
conservação; os divergi: elementos do mundo
mantêm-sc em virtude dc seus próprios movi-
mentos c o homem não tem a temer o juízo di
vino “porque um ser feliz c eterno nib icm
sofrimentos nem os provoca ,,,jCan

,
Querendo a

natureza que ha.fa urna relação constam c enirç
as coisas d.i mesmu Herdem, a um ciado número
de mortais corresponde um dado numero de
imortais, âs coisas que destroem c matam
Opoem-te as que conservam u vivificam. Como
as almas dos deuses, sem língua, olhos ou
iwvido!, «ntcndnn-M atire si c julgam nosso*
pensanicmos. as almafi dos homens, quando
liberadas polo Minho ou algum mcaritemcMo c

desprendidas do corpo, ^divinhurn, prognos-
ticam c vêcra ti que seriam incapazes dc peroe-
ber ligadas li maicriti. 3 ornando sc loucos, diz
Sao Paulo, em se acreditando sabtos. os ho-
oicny iransformam ;i glória de Deus. que é

iricomiptívcL na imagem do honmn que não t
wmào corrypçúu.

Observe ül o cborlMArifoíiiQ das deincaçuCS
da anilgu idade s apíjs a pompa de esplêndidas
exéquias, no momento em que o fogo, {jtin

gindp n alto da pirâmide, se comunicava ao
bílo sobre o qual jazia o defumo, soltav^ni
uma águia que símbotizava ern vòp a alma
do morto subindo ao parai ío. Representando
e^ía cena, u unharam se vártaj: medalhas, ern
particular uma de uma mulher chamada Fuus-
tma, cm que a águia se apresenta transpor-
taitdu M5bre els aaas as almas divinizadas. É
triste ver como nos esforçamos por nos enga-
nar a nos mesmoí com nossas fLiaenquiccs e
invençtics: remem o que eles. prápnos inventa
fam h ’- oomo a criança que *k apavora dian-

T **
Cicerif.

ld.
“ ^ üaiito Agostinhfl,
-' K

> Cíwrq.
z &3 Lucnno.
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te da cara do camarada que ela própria pintou:

“que haverá mass infeliz do que o homem
escravizado pelas suas quimera?

1 ’ 3 5J

Há uma diferença grande entre honrar quem
nos criou c render homenagens ao que cria-

mos. Augusto teve maior número de templos

que Júpiter, os quais foram iguaJmenie visita-

dos e reputados pelos seus mil agres.Os feaces.

a fim de demonstrarem sua ^ralidan pelos

favores recebidos de Agesilau. Foram di^cr-lhc

que o haviam colocado entre os deuses: **se

vosso povo"', observou lhe? Agcsilau, “tem o
poder de fa^er deusc-s á vontade, Fazei um deles

COm um de vos a fim de que eu o veja. Depois,

quando tiver visto como ete é, saberei se vos

devo agradecer”. Como o homem c insensato !

Incapaz de forjar o mais microscópico animai

.

fkr deuses às díiz.iasl Ouçamos Trísmcgisto

elogiar a humana invenção: "Entre as coisa&

admiráveis™, dt*. “uma há que a rodas so-

hrecxcede- que o homem tenha podido desco-

brir a natureza divina e imaginar em que
consiste^ Eis a respeito alguns dos argumen
los em voga nas escolas de filosofia: “às quais

í dado — e somente a elas conhecer oí

deuses e Jní rórçan celéstiàiK, ou naber qUç c

impossível conhcL,é-bs,ii &I
. “Sc Deus existe, e

um ter animado: se ê um ser animado, mm
semídos; se tem sesuide.^ t*u\ sujeito à corrup-

ção. Sc não sem corpo, nao tem alma e entio

nada pode; se tem um corpo c perecível.™ Em
verdade traía^e de argumenta peremptório,

r-estsicn.ee a qualqLter objeção! Somos incapâ-

ícs dc ter feito ò mundo, há pois alguma nalu

reza superior quü o fez. Sena tola arrogância

considerar mo- nos a criatura mais perfeita do
universo: há pois algo melhor: OnS. Quando
vedes uma rica c luxuosa residência, aíncJa que
niíi suibuis a quem pertence, nsk* dizeis que foi

construída pelos raios; «£k> devemos Ectmbtsn

acreditar que essç divino edifício, o palácio

dos céus, é a residência cie alguém maior do
que nós? Quem se encontra no degrau superior

não ê em verdade o m ai* digno
1

? Pm- isso nús
achamos aqui embaixo. Nada, desprovido de

alma e razào, /ora capa* de criar um ser provi

do dc razão c suscetível de dar vida: o mundo
produz- nos, logo cem alma e razão. Cada Ira

çào de nós tnesmos ê menor do que nós mils

mos: somos uma fração do mundo, logo o
mundo é dotado dc sabedoria c razão e cm
gmu superior no noíwo, É uma bda coisa ier

um bom governo; o Tmindo deste ponto dc

visra comprova pois n cxccícnçU do princípio

que preside a nossos destinos. Os astros não
nos prejudicam, a bondade >e encontra por-

3»a Plínio.
35,1 LuL-iino.

tomo entre as suas qualidades. Nós temos
necessidade dc alimentos, os deuses estão no
mesmo caso; nutrem- se com os vapores da
atmosfera. Os hens deste mundo não são bens
aos olhos de Deus, aos nossos não devem s*r

tampouco. Quem nfende alguém e quem é

ofendido por outrem mosÈram igual mente suas
im perfeições: não há pois como temer Deus.
Deus c bom na Lurai mente, o homem por sua
vontade, togo COm maior mérito. A sabedoria

divina só se distingue da SÉbedoria humana
por ser eterna, í duração nada acrescenta

à sabcdnrin; c^t.imos portanto em pê de igual

dâde, Temos a vtda. a razão* a liberdade; apre
ciamos a bondade, a caridade, a justiça; lago

essas qualidades pertencem a Deus. Em suma.
6 o homem que admite ou rejeita a existência

dc Deus. que imagina as condições cte sua ex i

s

lência sobre as quais molda as suu$ próprias:

que padrão e que modelo! Amplia s& quati

dádc humanas, da lhes elevação e grandeza
quanto queiras, cnchc tc de orgulho. pobre
homem, iocha-ie quanto puderes: “Nâo, ainda

que arrebentes . . .

“ 3 fl “Q> homens acrcdi-

íando pensar cm Deus, de quem não ictti idéia,

pensam em si mesmos; a si próprio* c não a

Ele se com param' 1 i 5 f
.

No que diz respeito à natureza, os efeitos ró

em porte dependem dus causas; no câso pre

sente, a divindade não depende dela: está

demasiado alia, demasiado longe dç nós,

demasiado superior no que podemos imagina?,

para qüc nossas conclusões u atinjam c acuem
sobre el!u. Não será por nós mesmo? que tiovurc-

g ui recuos esclarecer um tal problema, nosso
caminho ê por demitis rasce iro. Não estamos
mais perco dn céu &obre o montíj- Cem*, dti que
se tíStivéssenwt no fundo do mar; quereis

eompreciidc-lo consuhai vosso astroljtbio.

Ds íilôsofoi pagãos chegam até a rtprc
sentar E5cus cin contato com a mulbttr., Pauli-

na, esposa de Sutumiiw e iMthura romana de
granck reputação, imaginando dormir com o
deus Scràpis achou-se, em vtrtuóc da çoni

vência dc um sacerdote, nos braços de certo

admirador. Varro, o mais espirimoso e sãbb
düf> autores latinas, escreveu em ãuüs obrai dc

teologia que o servidor do templo dc Hórcidcs

jogou com o deus, nos dados (uma das mãos
por dc c outra peta divindade) umà ceia e uma
cortesã. Se ganhasse, as oferendas dn,s fiéis

pagariam a despesa, e sc perdesse ele arcaria

com cias. Perdeu e pagou a mulher. E&ta. que
te chamava Laurenuna. encontrou se nos bra-

ços do deu^ o qual lhe disse que lhe pagaria o
que mereci :i quem primeiro ela avistasse *10

2 H fr Hoiácio.
J,i

SiàEK-Q A^tratinho.
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día seguiu Le. Quem cEa encontrou foi Terêncio.
um jovem [Jiiaifc rteo, que a recolheu c mais
larde Fez dda sua herdeira. Por *ua vez, pen
saudo agradar «o deus, ç]a 3egou seus bens ao
povo romano, o que Iht valeu honras divinas,
Pkiào descendia dos deuses por dupla filiação,
ambas remontando a Netuno, Não bastou
isso: considerava- se certo cm Atenas que Ari*
íqt\. marido da bela PencEione, querendo Ler

reJ ações com ela, não o conseguiu; e em sonhü
ouviu de Apoio a advertência de a respeitar ç
deixar intata até que desse k luz, £ as*im teria
vindo Platão ao mundo. Quantas histórias
‘«jmcLh antes contam -nos as religiões antigas,
dc pobres humano* enganado* pcJos deuses] E
quantos maridos sc apresentam vitimas de
ultrajes análúfios a fim de dar aos filhos uma
áTÍ&em diviii,! f £ntre 05 maometanos a creria
popular admite o nascimento dc crianças sem
pai, concebidas cm espírito, e às quais por
intervenção divina aa virgens dão k tu?. Àpidi
dam-nas "merlin*

, paS-avrEi que idtn çm nu a
língua esse sentido.

Observemos que todos 0* seres sc con sitie-

ram £l si próprios como os mais dignos de
aprcçíK o Eeão, a águhq 0 delfim nadft Colocam
actiTUi dü sua espécie, c todos julgnm as qunli
d ades alheãfli pelas sua* próprias. As qualida-
des que possuímos, poetemos julgá-las mais ou
menos estimáveis, eis tudo. Fora desta possibi-
lidade, dado que não podemos imaginar o que
não existe e não podemos m ri buir à divindade,
n;iíO há Como ir .ílcm. Doí esta* conclusões dos
antig.es: De todas as formas a mais beia ç a do
húmem; DcUs deve portanto [Cr Cssn forma.
Mínguem pode ser feNa, ser virtuoso; nem
ser virtuoso sem ser dotado de razão; esla jsó

pode local iziir sc cm cérebro organizado como
o do liomern, logo Deus deve ter um cérebro
semelhante no nosso; "c hábito e preconceito
de vrípíruo ç> que fiy?. l|

M

c oão possamo-f
^nsaf cm Deus hem n representar wb forma
humana ’-* 4 7

. À isso ubjetava pruzentdra-
menic Xcnófanes que se os animais criam deu-
^s, conto é provável* devem des também
eonceby- los :i sua feição, julgando-se, como
nos julgamos, as obrus*primas da criação.
I^o is, por que um pato não diria: tudo j$scj ç
teitci para mim; a terra serve-me parâ andar, o
sol para me iluminar, 4$ estreias para orientar
ornai destino; 1 fro partido dos ventns, ü tam
bem da* águas; nada existe que os ecus consi-
derem irutis favoravelmente du que eu T sou o
favorito da naiurexa? Nâo trata de mim 0
homem? É meu servidor; dá-me casa, semeia
para mjm. C St rue come nãp coma ip.uaJ mente
seu semelhante? f não como eu o* vermes que

3 * 1 Cictru.

o matam e o comem por sua vez? Um grou
{tm o direito de dizer 0 mesmo, e mais ainda,
por que tem a liberdade de voar, “A natureza
amiga è a natureza que induz o* seres a ra

amarem a si mesmos " 3 5a
.

E asàim Lrcmos que para nó* *e fez o desci-
rio, que para nós o mundo existe, para nós bri-
lha o sol, ribomba 0 trovão. O Criador c as
criaturas, tudo se nas oferece. Somos o obje-
tivo de toda* as coisa*.

An ate-sc o que cm doi* Ttiil anos a filosofia
registrou acerca das coisas divinas- Somente
para o homem agiram c falaram os deuse*. nâo
se lhes atribuí nenhum outro ofício, nenhuma
ouira missão. Fi-los participando dc nossa*
guerras: “os talhos da terra abalaram o angu 5 -

Lu palaeio do velho Soturrm g caíram enfim
sob os golpes de Hercules^ Sí

, Ei-los tomando
parle em nossas desavenças c correspondendo
assim aa que fizemos mais de uma vez, intro-
metendo nos nas suas; "Netuno com seu temí-
vel tridente abala os muros de Tróia e revolve
a fundo essa soberba cidade; por sua vez a
impiedosa Juno spodera-sc das portas
Scèes " 2 r* °. Os cáunios. dcHtíjo^o* de manter a
supremacia de setí^ deu seu, pegam em armas
no dia que Lhes é consagrado ç vão balendo h>

étt cijtn suas espadas, expulsando assim cs deu-
ses efitrfijigcíros, O poder do* deuses é lhes
outorgado de ueordo tom ü* rto**a,s- neccs^lda-
des; há oj que curam o* cavalos, outros os
homens; uns curam ;i peste, ouirou a tinha, ou-
tros a teuhsc. outros a sarna. cte. . . h "pojs a
Superstição introdux os deuses nas coisa» mais
insignificantes * C|

, Uín fa?, que a* uvas cres-
çam. outres oi alhos. Um proiese íi luxúria,
outro 0 comércio. Cada olTcio tem seu deus;
cada divindade ícm 3 ut| província: o Orienie
urna, 0 Ocidente outra. "Lá csião **: nrmyj de
Juno, lá seu cflrro’

1 ***. +0 Santo Ápoku lu
que habitas o centra do mundo . , ,

MJ ei "A ei
dade dç Ccerapc adora Palas; a ilha de Creta.
Diana; Uruno». Vulcano: Esparm c Míccna.
Juno; Pa é deus de Méndu ti Marre é vencraclo
no l.ácío !” 3 * A Uns possuem apenas uma
aldeia, uma familia; outros vivem sú,<q outros
aiinlLt cm companhia, seja porque o queiram,
íicja píjr obrigação. "O templo do neto unc-se
ao do divino avó

11 12 6 H
. Hã deuses tão rniserá-

vces c ta^’s ínfimos (pííjso seu númem eleva -sc *
trinta e sei* mjt) qué c preciso juntar cinco ou

ld.
* 5 *

Hnrttcio.
7 ü(l

Virgílio.
2 11 Tko Lívkí.
2 " Virgílio.
2fiJ ThobW
IGJl

Ovídio.
íS1 ld
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seis para que coníÉpam produzir uma espiga de

trigo e cad» qual toma o nome de sua função
na obra comum. Tros para uma pürta, encHTK-

gados cada quaE üa bandeira, da dobradiça e

do caixilho- Quatro para ama criança., atentos

as fraldas, ao que bebe_ ao que come. ao seio

da ama. ' lHá os autênticos e ús queu não não,

e muitos que não sc consideraram dignos das
honras do dcu, concordamos cm que habitem
as terras que lhe* cedemos

*'2 6 €
. Há os que são

poetas, médiüüs c os que não tèm profissão: al-

guns participam a um tempo dá natureza hu-
mana c da natureza divina: uns intercedem por

hós. são nossas intermediários junto às divin-

dades; alguns têm direito a cultos de segunda
ordem* outras acumulam títulos e honrarias,

uns são bons c outros maus: há-os velhos c

alquebrados e mesmo mortais. E Crisipo pen
sava que no último cataclismo que provocaria
o Fim do mundo todo;; morreriam com cxccção
de Júpiter. Enfim, o homem forja mil relações,

por vezes divertidas, entre os deuses t ele.

Dão LEscs ate: berço idêntico ao scuj "Creta,

berço de Júpiter
111 * v

.

Ò grande pontífice Cávoia. c Varro, grande
teólogo de üita Época. ^5siTri o explicam: "c

necessário que muitas verdades sejam ignora-

das do pavo e que este acredite em mudas
asseriivns falsas": — “como procura a verda^

dc apenas para se Itbertur. podemos ter acerte-

ía dc que c de seu interesse sCf enganado
" 2 tlh

,

0 olho dq hument k> apreende as coisas sob a

s

formas dc que icm noção. Testemunha -o o
salto desse pobre Fádton por ter querido, sim
pies mortáf tomar as rédeas dos. cavalos dc
seu pai, Nousq espírito comaw-tc, perturba $c

c üc uxjKtc a queda semelhante quando sua
temeridade o induz a enfrentar análoga*

irtipü&dbil idades Pcrgumai à filosofia de que
si; constitui o sol. h!ln vos rc^jütidçrá que é for

miiUü dç terru, Mní uu ud ou qual mut&rll
familiar. Perguntai a Zcnào cm que consiste a

natureza, e dc dtrã: "ç um fogo, espécie de

artesão eom a Egeu Idade de engendrar t agindo
segundn íeis invariáveis", Arquímedc*, esse

mestre nessa ciência que se julga d primeira a

conhecer a verdade, afirmar» : “O sol ê um
dfcus de ferrü cm íubao.” Bela definição cm ver

dade. resultante dessas proclamadas conclu-

sões irrefutáveis; u que conduzem as demons-
trações âíi geometria, cieneia cuja ncee$fiíd*de

e utilidade não são entretanto ião incontestá-

veis, porquanto Sócrates considerava que bas-

tava dela entender o suficiente para medir a

Lcrra que compramos e vendemos, e Folieno,

Ifli OvíÜLO.
5úr w.
1 Santo Agostinho,

doutor famoso, a desdenhou final mente oomo
falsa e de aparência ilusória* desde que provou
Os frutos do jardim de Fpjcuru. h propósito,

Sócrates, falando de Anaxágoras que a anti-

guidade considerava mais entendido do que
ninguém nas coisas do céu* diz que o cérebro

deste se alterou como acontece com os que
perscrutam eXageradam-cxilc as questões que

ultrapassam sua competência. Fazendo do sol

uma pedra em fusão, esquecia que uma pedrn

nao se toma luminosa c que se consome.
Considerando que sol c fogo são uma só coisa,

esquecia que o fogo nlo preleja os que o
contemplam, que o podemos fixar e que mala
plantas e ervas. Na opinião de Sócrates, c tam-
bém na minha, o julgamento mais sábio que se

possa ter acerca do céu, c não julgar. Platão,

referindo-se aos demônios, no “Timcu*\ diz:

“tratar do assunto é empresa que sobreexccdc
nossa capacidade i devemos a esse respeito

reportar nos aos antigos que pretendem des

ccndcr dos deuses, Nao è razoável recusar crer

no que nos dizem, eles que são filhos dos deu-

ses, ainda que nào assentem cm sólidos alicer

ccs suas afirmações, porquanto o que nos asse-

guram são tradições dc ftunília
1
'.

Vejamos *c conhecemos mais acerca das
coifas da natureza dc que nos ocupamos.
Quanto às que confessamos nâo poder atingir

é rídículu forjar -lhes um corpo» e lhes dar for

mas de nossa írueira invenção, como sc verf
fie 3 m que concerne aos movimentos dos pia

netas. Nosso espírito não podendo deierminur

nem conceber como se efetuam c.^scs movi

mernos» imaginamos pesada* molas de dado*
lükidctosr “de ouro cru o limão, tk- ouro tam-

bém as rodas, com raios dc pram
n® Dir-se-

ia que iivemos cocheiras, carpinteiros c pinto

res que andaram pelos céus instalando

máquina* de mavímeflio* diversos e engrena-

gení, c cnirüíjahdo os corpos céIcsícs de várias

cores cm atenção ào seu uso! Como quer Fia

ião e diz Varro “o mundo c um edifício infen-

so, cercado dc cinco zonas, atravessado obü-

qu amente por uma franja guarnecida dc do?e
radiou* constelações, a que tem aeciso o
carro da lua e seus dois £orccis

T
\ Sonhos tudo

isso, c fantasias! for que não há de a natureza
abrimos um dia o seu seio para que vejamos a

nu o que produz e regula seus movimentos?
Quiimos erros c abusos acharíamos em nossa
ciência raquítica! Duvido que observássemos
uma sò des^&s asserções justificada ç mo
adquiríssemos a convicção de que o que maii
ignoramos é a no.ssa ignorância. Não terá sido

no próprio Platão que Êi esta Frase divina: a

a * a Ovídio-
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natureza c um poema.nnigjnáLicò? Uma pjn lu-

ra veiada c tenebrosa iluminada de encana
dor as claridades que servem de pomos dc
apoio a nossas hipóteses: -Todas essas coisas
se envolvem em espessas trevas, c não há espí-

rito basumle agudo par;i penetrar os céus ou as
profundeza da terrífz

T0
. H ê verdade: a ftlo-

íiofia náo passa dc um;i poesia Teiia com sofis
mas. Pois íte onde tiraram sua autoridade,
senão dog poeta*. os que a da se dedicaram ciu

antiguidade? G* primeiro* Iiídsofos foram
poetas c filosofaram eomo versificavam. PÊ a
üu é poeta por vezes; Timon íntituJa-o irónica
mente: "grande inventor de milagres*. Todas
as ciências que tratam de questões que
Mbrtftxeedím a inteJigènciB do homem ves
tem-sc dc licenças pftúlicas. As mulheres usam
derdes de marfim quando perdem os denles
naluraí*; modificam a tez com ingredientes
estranhos à pele: condicionam a grossura das
pernas com tecidos e feltro

-

í, .: arredondam
suas formas com algodão; sabídam&fHè se
embelezam cum artifícios. Assim faz a cfüütrin
(dii-sç mcsnH) que a do direito admite ficções
t|Uc constituem o fundamento daquilo que a
justiça estabelece como verdade); ela nos ofe
rcee^ pedindo-nos que as suponhamos venja-
deitas, coisas que ela própria dedarít inventa
das. tisses cpictclos. üsse* dreulos excêntricos
c Concêntricos, dc que se vale n astronomia
para explicar o movimento da* estréias, não w.
propõe cla *enao como o que de mdlutr pôde
encontrar. Do mesmo modo age ri filosofia,
apresem ando-nos. não o que é ou era scr. ma*
o que imagina como solução mais elegante c

adequada à* aparências. Platão tratando das
condições dc nosso corpo c do dos uri

i

mais,
n-h.^m se exprime; 'afirmaríamos que o que
dissemos ú uxmi se um oracuJo houvesse
confirmado* LimjUtmo nos a assegurar que foí
o que achamos mais verussímil pura ukscvç
ríir",

Nào é apenas ú céu que a fiio^ufín provi dc
ucrdus, máquinas c engrenagens. Vejamos o
que dt/. dc nos meamos e de nossa exirmura,
Nãu há cm lúúu o sistema planetário. e notou
ws corpos celestes, maiores trcpldaçò^ a.v
eensòcs, recuo* d êxtase* do que invemiifam PS
fiiosotofi para o Posso misérrimo corpo hu ma-
no. Nisso merece de a denominação que lhe
deram dc pequeno rmtndo, a tal ponto empre
gfmi para o COnsLrur puça* d n.>; filais variega
daü forma*. Para explicar os movimcnios i]uv
Libservam no homem, suas diversas fiinçóes c

faculdades, cm. ííiúrriLrns. particulas fragmen-
taram a alma] Localizaram- na em múltiplos
órgãos! FstELbeíeMriim divisões suite conta —

c subdivisões — cm nosso pobre ser, aJém
daquelas que sãú naturais e norma] mente
perceptíveis, sobrecarregando as dc usos e

ocupações
! Fazem de] a uma cspêeíe dc repú

b]ica imaginária. Deram *c a liberdade abso
luta dc desmontá-lo, ciassifii-á-áq, remontá-lo.
üprcsenlá-tQ sob lâJ ou qual aspecto, segundo
sua lantasia. e não chegaram ainda a uma cci
tez a qualquer. Nem mesmo 3 simples hipóteses
em que não sc deparem aÊjEO manco ou Üitâu
nanle, por enorme que seja a máquina cotis
truída e a despeito do* mil remendo* inade-
quados e I antastsliis que lhe aplicam. L não há
dèscuLpu para ssso. Quando os pintores pintam
o uéu. a icn ü. Oh m.irc‘. L montanha*, a* ilhas
remotas, toleramos que nos apresentem Vagos
esboços. Ê isso admissível quanto ao qac rtão
conhecemos- Mas sc pintam do natural, pü sç

o que copiam nos c fumiíiar, cxigtnios deles
cxuiíi c perfeita reprodução dai* hnbas c das
cores; cm caso contrário nãci dami>s impor
íància è obra.

Comprai -me u idéia da jovum dç MiSeto
que. vendo 0 flfówlb Tales coiHimiadamcntc
ocupado a conte rcipl nr a abóbada c^icsic, colo-
cou alguma coisa cm seu caminho pura que
tropeçasse. Advertindo-O assim de quü antes de
se divertir cm pensar no que ocorre nas nuvens
devia preocupar sc com o que acontece a seus
pé*. Com tilí íio ítconsilbava^o a examinara
dc próprio em vez céu. pois, a*sim como
diz pemécrito (segundo Ciecrí?)r

ll

invcstigamo*
o* Cêtts r não Oihttmfli para os péü”.
Somo* feitos de iaJ maneira, que o conheci-
mento do 4uc ms situa tu> alcunte está na
fcítlldqde tão longe e confusti quaniü os prõ^
prbs astro*. Es*b mesma censura que sfi ende
reçãvrt a faies |Ki r nãq vçr o que ocorria diante
dc «li* olhos, Sócrates no di^ct dc Flatib :i

dtngt.i j* hxlos os que sc interessavam peia filo
Miila, poílk lodo ilhjboiu ignorB o yue fa>. *,cu

vi/iiihu c dté 0 que ele próprio faz, não sabe o
que ião ambos. *c homens ou animai*.
O* que hoje acham frágeis Os argumentos dc

Sebond, os que nada ignoram, governam 0
vmàa. Lado sabem: “c* que manda no mar, 0
que regula ás estações; sç os aitros ohcdcenn
íi um movimento espoo tàneo ou 3 uma !d
estranha: por que a lua cresce e diminui regu
larmcnK; cnfírTi eomo-u harmonia do ujiiverso
resulta da discórdia de seus dememos

"'2 7 \
terão aljjum dia prestado atenção, em seus
bvros, às dificuldades que apresentio conheci
menio dc nussío ser? Ventos que nossos dedos
se mexem, que no**os pes andam, que cerin*
partes de nofi.so corpo se movimentam sozi
nhas, enquanto outra* so o fazem quando 0

2 Fü Ciccro, a 7i
lloráeiü.
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desejamos: que CCrías emoções nos levam a
corar, outras a empaíjdeter; que as ideias que
Surgem cm nóy atuam ora sobre o baço ora
aobrL o cérebro- algumas provocam o riso, on-
tras as lágrimas; Oülras ainda nos imobilizam
de medo ou de espanto 1

, por vezes pensar cm
alguma coisa causa enjóo, ou nos excita
sexual FUeruc; mas nunca ninguém smrbe como
c.ssus impressões du espírito podem produzir
L amanho efeito cm um corpo solido, nem qual
f natureza das relações que estabelecem um
funcuhrtamento harmônico dos nossos órgão»:
‘Todas essas coisas sâo impenetráveis à intdi-

genvia humana e permanecem escondidas na
majestade da natureza", escreve Plínio; e
Santo Agostinho díz por seu lado: "o Inço peto
qual G espírito adere ao corpo . c admirável
c não o ptwje compreender o homem.
uniílu í- o próprio homemT

‘_ I- embora nau o
explicando* ninguém o põe em dúvida» porque
a Opinião dos homens a respeito resulta do que
aCrediLuvam Os antigo». Crenças a que damos
crédiio como ac sc integrarem na religião v

nas leis Aceitamos de bom grado u que coniu-
menie é por todos admitido. Acolhemos essa
verdade com seu aparato de argumentos c pro
vas. ec>mo algo ilidiu inabalável, iíiexamj

návcl- Cada qual fortalece c con solida n crença
itecita eom seus próprios argumentos* tom a
stif] própria inteligência, tosirtimento dócil,

maleável c ueomodatício. E, assim, enche-aí n

mundo de meruínute estultícias.

D que faz que duvidemos de poucas cosvãs,

está em que jamais pomos a provn as impre.s

sõe$ eomunü a iodos; nunca :ls examinamos
em seus pontos fracos. Não indagamos se um
princípio é cerlo, e sim dc que jeito foi forniu-

lado. Não há pois como estranhar se lenha

estendido ás artes c ás escolas essa tirania dc
nossas crenças c esse constrangimento de
nossa liberdade,. Aristóteles- é o deus d a eiáneiu

escolástica; ê sacrilégio distem ir-lhe o» eemeei-

l i, como o cr a em Espaita discutir os dc

Ltcurgo. Consideramos ma doutrina funda
mental, c qo entanto mlvez íeja (no falsa quan

to outras. Náo sei por que nito aceitaria igual-

menu: as idéias dc Platão, ou os átomos
íipEctifo. o cheio e o vazio dc Lcueipoe Peniò
urito, a água dc Tales, a natureza com sua infi-

nidade de formas d.e Annxirnnndro* o ar de
Diógencs. os números d u jçimciria de Pilágo-

ríift, o infinito dc PitrmênkleS, a unidade d<

Museu, a água c o fogo dc Apolodoro, as par-

tes sim ilares dc AULtxásora^ a repulsa e a afi-

nidade de Empédocta» o fogo de HcrádEto, ou
quaiquer o líira teoria *‘nirc es-sas inumeráveis

leorias e afirmações que emite nossa bela inte-

ligência humana, com sua segurança e clarivi-

dência habituais. Como admitir a opinião de

ÀrisioteLes no que concerne aos princípios que
tiú encontram na origem da natureza, e assen-
tam em ires elementos principais: a matéria, a
fotTfta e acarcncLa'.' HiVírá algo mais despro-
vido dc sentida do que a idéia de que tudo vem
do nada? Que é carência, senão um elemento
negativo? E como fazer dele a origem c a
causa do qu t existe? Eis», no encanto, uma
assertiva que não se ousaria combater a nm
ser como exercício de lógica. Se o diseuiem,
porém, não n fazem pura esclarecer dúvidas e

sim para defender o cbífe da escola contra
seus conuaditore* dc outras seitas. Manter lhe

a autoridade, eis o objetivo,

È facílimo construir n. vonlade sobre alteer

ccs precütabciccidos, pois segundo a lei e a

disposição dos princípios o n=*Eo du edifício

ergue i sem incidir cm contradição alguma.

Com esse pfoecsso nossa m.?irt;ha com
Hegitrançn e nós diseorremus áem necessidade

dc inve^tiguçõeR. mais aprofundadas; de anle-

mão nossos mestres prepararam o terreno cm
nosso espírito para a prova do que bem enten-

dem, como os poõmetrus que provam suus

hipóteses prê-admitídas- Com .1 anuência c ji

aprOvaçlo que tlicS outorgamos, Conduzem
nos para a direita uu para ã esquerda segundt)

seu capricho, Quem c acreditado daquilo que

pressupõe, ê nosso senhor e deus: com Lai fun

damenlo amplo e cômodo, p0^ se quiser cEc-

víir-nos às ruivçns. Na prâtíeãe na Tríinsmii&ãü

do s^ber, ttceíumos como moeda corrente c?íia

frase de PitágOfâS: '"urdo fispficialisEa deve ^er

aealado no que rcspeil.i á sua arEc
?

\ Assim o
dinléiico rcfcrc^e no drnmniico quanio no
$igniftc ado das palnvrníí + 0 retórico toma de

empréstimo ao dialético seus argumentos c a
arte dc os apresentar, 0 poeta em prega o riimo

dii músico. 0 pcõmecrâ vale ^e dos cá I
cujos do

matemático, o metafísico utiliza aü conjeturas
dt.i físico, fM-irquc; lodjLS iis ciêficiusi assenta

m

.íülíl, prindptus cm hiptittscs, o que por iodos

os lados amarra o raciocínio do homem. Se
temamos derrubar çssa barreirn que eonsihm
um erro cnpiinJ. objetam- nos logo com este

aforismo; ‘"Nào ^c discute com quem ne^a os
prirtcípãos," Qrn n nio pode haver cnife qs ho
meus .senão os princípios que Deus lhes reve-

lou; forn dessa revelação O principio, o meio e

o fim de ilkÍüíí :is coisas não passam de sonho
c fumaça. Aos que, para çotnbaicr, se apóiftn)

em hipóteses, cumpre opor coithí axinma as

teses, contrárias àqudas acerca das quais se

discute. Todas as que o homem é capaz de
imaginar podem emitir- se; lêm tndas ijvual

autoridade, sc enjre elãS a razão não estabelece

uma difcrcpça. É preciso, pois, examinã-Jas c

compará-las; e antes de tudo as que se apresen
ram como regras gerais ç pcíâm mais. Quercr
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chegar a uma ucrttza absoluta ê, até certo

ponto, prova de loucura e de extrema incerte-

za. Não há gente mais louca e menos Filósofa

dü qut ok filüdoxos *k Platão. Que o fogo seja

quente, a neve fria, c nada duro ou mole T nào o
contradizemos, mas que no-lo provem í

A tais propósitos contam que os antigos

respondiam: quem duvida do calor. jogue se

ao Fogo: quem nega o Frty da rtçvç. coloque-

a

sobro o peito. Essas respostas não eram dignas

de fífcósoíüs.. Sfi nos tivessem dei «ado cm nosso
estado natural, aceitando em tudo a aparência
das coisas, sem outras ntícessidades que não as
determinadas |>elajs condições de flosia existón-

eja, leriam razões para assim se exprimir, mns
foram eles mesmos que nos ensinaram a nos
erigirmos cm juízes do mundo e flos cnlWam
na cabeça a pretensão dc que “a razão u-m o
direito de controle sobre tudo o que existe,

tanto sub a abóbada celeste como fora dela,

que tem o direito de tudo abarcar, porquanto
tudo snbe c rudn pode”. Semelhantes respostas;

seriam aceitáveis entre os canibais que têm a
ieM cidade de gu*ar uma vida Ipngsu trajiqüiEa.

sossegada, sem aplicar us preceitos de Arisló
tclcs. nem conhecer o nome da física, ti seriam
matíi eficazes do que quaisquer outras ímagi-
nr*dias peta filosofia e sugeridas pela razão;
estariam taiubêm íu» akance dos. animais,
como tudo o que decorre pura c simplcsffncntfi

da lei da natureza; mas dísi nuo as aceitam.
Para serem consequentes com £uas atiíudcs

habituais, não me podem dizer: "Isso e verda-
deiro, porque assim o vê* ç o sentes"; c ncccv
sàrio que me demonstrem que o que eu creio
Síiuir tíu o sinto efetivameme; e sc o sinio efeti-

vamente. porque o sinto, c como. etc , é
preciso que digam o nome, a origem, os funda
mentos c a finalidade do calor t do frm. ç que
lai com que este atue sobre ò outro c inversa-
meiHc; sem 0 que não seriam filósofos* rèo
admitindo este?; nada, nem nada aprovando
*eufiu pela nuão. pedra de toque (cm verdade
eheia de erros c Fraquezas) i qué tudo
submetem.

Por que mdos poderíamos melhor aquilatar

a razão, do que por da mesma? Sc não pode-
mos acreditar uefcu qu;mdo fala de si, não sçrã
cá pá?, de apreciar o que não está em gL Sc
pode conhecer alguma coisa, deve ser pdo
menos o que é e onde se aloja, vislo que está

em nosso espírito. de que faz parte ou £ efeito

.

Nãu se traia aqui da razão por excelência, a
única verdadeira e que tão mal balizamos; pois

essa reside no seio de Deus, Daí emana quan
do apraz a Üeos mostrar-nos alguns de seus

rajos, como Palas saiu da cabeça de Júpiter a
fim de sc mostrar visível ao mundo.

Vejamos portanto 0 que á razão humana,

nos ensina acerca de si mesma e da alma. do
espírito. Não acerca da alma cm geral que
todos os filósofos outorgam aos corpos celes-

tes e primeiros corpos participanies; nem acer-
ca dn que Tales atribui à* coisas inanimadas, e
às quais fui levado a atribuir urna alma obser-

vando o comportamento do imã: mas acerca
da que esta cm nós e que devemos conhecer
melhor: "nao se ocmhecc a nature^á da alma:
nasce ela com ü corpo, ou, ao contrário, neste
se introduz no momento do nascimento?
Morre com ele. va\ visitar abismos, sombrios,
ou passa* pur ordem dc Detas, ao corpo de
animais

"" 2 7Í
7

Crates e Diceareo afirmavam que a alma
não cxLf.fi a, e que 05 movimentos- c atos corpo
raiái obedeciam a um movimento n aturai 1 Pla-
tão assegurava que era uma substancia dotada
dc movimento próprio: Talcs_ uma natureza
sem repouso: AscEcptades, 0 excrctcin dns sen-

sos: Hcsíodo e Anaximandro. uma subs
íância composta dc icrra e água: Parmçnidcs.
dc terra c fogo: Êmpédoclcs. dc sangue —
"vomitou sua alma de sangue’

1* ía
; Possidò

nio, Cleantes u Galeno, um calor, oü subs-
tancia de compldção quente, "as almas têm a
Torça do fogo c uma origem celeste

fcbí
' *: Hipti

eratcsL, um espirito espalhado pelo corpo;
Varro, ü ar peneirando pela hocâ. Htquccçndn
os pulíhócs. purificando o coração e se ejtpan
dandõ pelos membros: Zcnào, U quinta cs
sencia do,'+ quatro elementos: fleradidcí Pont

i

tü.ji lusç; Xcnóeratcs c os egípcios, um
eocllcicmc variável; os caldeus, uma propric’

d ade sem forma determinada : “um eerto hábi-

to vital tto corpo, a que os gregos chamam
harmonia ,HJ ?

e nin olvidemos a opinião dc
Arjjíwtelex pura 0 qual a alma c 0 que faz

natural mente mover se 0 curpo. Denominu ;t

emflléquia* mas não se estende a respeito dc
suíi origem, dc ülüí essência, nau de sua natu-
reza c sjim. apeiias, dc seus efeitos. Láciãitcío.

Sèneca c os principais fUò^zfos dogmáticos
confessam que e eols:i paru eles ineomprecn
sivel. H agora, depois desta enumeraçao de
opiniões, “qual a verdadeira? üò um deus pode
ííabcr", di?. Cícero. “Reironbeço por expe-

riência prbpria”. dÍ7 ílão Rcmardo, M
a quç

ponto Deus cseupa a meu entcndimcniü, pois
Pau posso stquer eompreender as panes dc
que se çompõe 0 meu próprio scr." HcrãelUo.
que admina que tudo fosse almas e demónios,
nos seres, declarava entretanto não poder ir

bastante longe no conheci mento da alma e

5 15 ^ Lucrêck».
* ÍJ1 Virgílio

Id.
17 à LuOrècip.
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comprètndc-ía. porquamo sua essência é impe-
netrável.

Onde se aloja? A resposta nào provoca
menores divergências e discussões. Hipócraiea
c HierátUo colocam-na no ccrcbelo; Demo-
criio e Aristóteles, em todo o corpo, “como
quando dizem quí a saúde está no corpo- c

todavia não cor st l! ui um membro do eorpp
sâo

*' 7 7 *; Epicuru, no csiDinago' '*pois aí senti-

mos palpitar o mofo, o terror, aí experimen-
tamos as doces sensações da ilEgria 1TÍ 7 7

; os
estoicos, cm volta e dentro do coração; Erasís-

tratn, unida à membrana do crânio; Limpédo-
cles, cfmío Moisés, no sangue, o que levou este

úStimo a proibir que comessem o dos animais,
porquanto lhes comeriam :a alma; GaEcno
pen&a que uada parte do corpo tom sua alma;
Lstràton aloja- a enfre as sobrancelhas- **A que
se assemelha a alma e onde rçsidc? Eis o que
íian convêm procurar entender

11

', di* Cícero,
Cito suas próprias palavra,v a ílm de nào altc

rar a linguagem da eloquência,. tanto mais
quanto pouoo beneficio se lira com frustrã-lo

de suas idéiii 1

^ que são raras, üem muita origi-

nal idade e assaz conhecidas. As razões que
cifjM dá Crisipo, e outros filósofos dc sua nçy
lAi para coIíkht a alma rm coração merecem
menção. £, dii, porque quando queremos afir-

mar alguma coisa pomos a mão acima do estô-

mago, e quando pronunciam™ -i palavra
, 4egu" feu, em £rego) Abaixamos o maxila*
inferior na mesma direção, A observação
denuncia certa làiia de seriedade em tão prrin
de personagem, As mitras considerações que
expressa são também dc reduzido valor e
nenhuma prova quu n alma .-íc localize, paro ot
pregos, nessa pnrtç do corpo. Daí concluir se

que nlu há iiudigêuriu humnng. por brilimnlc
que seja, que por vezes não cochile. Mais
tiínda: eis os estoicos, pais da humana prudên
d». Nho 1 firmam des que u dmu do honuun
que sc debato cuntru a mu-rte. pena e se esgota
Itmganicinc para ^air do çorpo. como um raro
que nâo consegue escapai da ratoeira? Há
çntre eleü quem que o mundo foi feito

para prover de corpo os espiViioK, que em razão
dc véus erros perderam a pureza recebida uo
serem criados, tomlo sido a primeira criação
cxclustvatEientc incorpórea, E

r segundo sua
espiritualidade, -se incarnam tais corpos em
condições mais ou menos penosas ou fáeds.

Àssím o espírito, que por causa ds magnitude
án sua-s culpas se encarnou no sol, devia ter

uma quantidade absurda de pecados.

As Consequências rflSUHantes afiml de
nossa investigação comporiam algo loçape*
rado. Ocorre- nos o- que, no dizer de PlyUítf co.

hb Lucrerio.
1

7

* l±

sc verifica quando nos reportamos às remotas
origens da historia: descobrimos que os mapas
mostram ££ torras cn-nhecidai confinando com
pantanais, floresltiá imensas, desertos e lugares
inabiláveis; assim também os qyc se ocupam
dessas altas indagações e querem ver mais
longe, ião vitimas de sua Curiosidade e sus
presunção, e se expõem aos mais grosseiros v

pueris òrvaneioa. O fim è o começo dessq ciên-

cia participam igualmcntc da tolice. Vede Pia-

lao, elevando-se e pairando nas suas nebulosas
concepçõe>; poéticas; vede o jargão que põe na
boca dos deuses: etn que pensava quando defi-

niu o homem Cómo um bípede sem penas, for-

necendo oportunidade a seus adversários de
motejá-k) prazcntciramentc? Pois, arrancando
as rrenns de um capão, passeavam no dsZOndo;
“cis um homem de Platào“,

E os Cpicufkas! Que simplicidade dc sua
parte cm andarem a proclamar que o mundo
provinha dos átomos, e a apresentar estes

como corpos ponderáveis e sujeitos a um
movimento naturai perpendicular! Essa hipo
tese fez que atua adverjfáf to» objciassem que
em semclhartics condições os ditos átomos não
poderiam juntar se nem se agrupar, porquanto
sua queda obedecia a linhas verticais e relas,

sempre parsilçlns, F.:>^ objeção forçou -or a

flcresccniar á m\ descrição a pos^ibilídude,

para os átomos, dc um movimento obliquo,
ibrtufto. e & dotá-lca dc caudas curvas como
ííuras que lhes permitiam SC agarrassem e se

ttrpDrrassem uns aos outras. D que irão impe-
diu qtie «crus contraditores os embaraçassem
ainda, indagando como, *'sc os átomos* por

eleito do acaso, produziram tantos -coisas dc

formas diversas, mmea ocorreu que cons-

truíssem tima casa ou ilvessem um sapato? E.

ainda, por que não Ordmtlir que us letras gredas

espalhadas m ^caso. cm número infinito, che-

gassem n formar q tosto da “llinda"'.1
''

Tudo o que í cjpí*z. de ra^Ão, 4W Zenão, è

melhor do que o que nâo o é; nndn há melhor
do que o mundo, togo ü mundo c capaz dc
rfizlo. Coxa, empregando a mesma argutnenta-

çãíi r faz o mundo mate matuto; c também músi-

co C toçrtdor deúrgáíj, :ipUcando-lhc esto Outro
raeiodnio, igualinenrc dc Zcíiuül “o todo é

mais do quç a pane; quilos uap^zes dc sabedo-
ria e parte do mundo, logo o mundo t sábio".

Encontram-se portanto nas críticas que os filó-

sofos dirigem un* aos outros, discutindo acer

ca dc suas divergências, inúmero?! dcempLos de
raciocínios ísecnelhiioles. nãü apenas fal.sos,

ma.s ineptoi. indefensáveis c dcnuncíadoreív da
ignorância e da temeridade de seus auiores.

Quem, com onmpetênclfi, andasse a compul-
sar toda?; as asneiras que emanam da sabedo-
ria humana, assombraria os outros, iüu
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Tncsmcx aprestando algumas, a título de
amostra. favo obra mais úül do que disser-
tando a respeito. Podemos julgar pur elas em
que estima devemos ter o homem, seu bom
s^nso c sua razão, desde que, mesmo nos
personagens que ião alto ejevaram a intelí
gencía humana, se encontram defeitoç ião vi sí

vcis e grosseiros.

Quanto a mim. prefiro crer que esses filóso-
fos só se ocuparam dc ciência ocasiona Emente,
conto divertimento. Usaram a razão como
instrumento frívolo c vão r avançando toda
espécie de ideias estranhas, ora com seriedade,
ora com ironia, Esse mesmo Platão, quedcftne
ü homem como definiria uma galinha, díz. de-
JTOts dc Sócrates, cm outro frecho dc ríun obra,
que, cm verdade, não roibc o que ,scja o homem.,
usniI das peças do mundo mais dificcí* de

COrthcccr”. Tais opiniões variáveis e inefáveis
constituem uma confissão iricfía, mas. evidente,
dc sua vontade de não sair da indccisàn. Fsfbr
çnm-sc os filósofos para que acu modo dc ver
nem sempre apareça com nitidez; escandem
no sob as foJíiágcas que lhea ofereoem a fábula
c a poesia, ou sob outra máscara qualquer,
priis nossa imperfeição faz que o carne cruu
nem .sempre convenha a no&firi estomago c sc
deva dctJtã la akcrar ,w, corromper- se. Assim
agem: obscurecem por vezes sua? opiniões ç
seus juízos* falsifloam-nos para colocá-los ao
alc.itice dc iodtis. Mão querem pronunciar &c
franiCimentc acerca da Ígnorãírdn c da fragíl i

dade du razão humanu pnra não fazer cncdo uS
crianças, rmu as revelam sufieitiuememc sob a,

aparência de sua ciência confusa c coiuradi
tórift.

Quando tfU_ estava au Hálíu, aconselhei a
alguém que não sabia italiano que se ntavesse.
se desejava scr compreendido sem pretender
empregar uma linguagem correto, ás palavras
inttuas, francesa*!, espanholas ou guxconluiiR
que, pars lhe exprimir o pensamento, lhe viest

sem aos lábio*, acrescentando Lhes simples-
meme uma terminação italiana. Assim se

encontrari&m por corto com algum dos idio

mas do pais, o tnscimo, o romano, o venexta
no. o piemontes, ou o napolitano, D-írei o
mesmo da filosofia. Tem tantas formas dife

iejue-H ç tanto falou. que abarcou UttJos ou nos
-SÍNS sqjiiio.s C devaneios- a famasia hum anu
fiada mais pode cnneçber que não se depare
nela; “nada dirá, pnr maiü absurdo, que náu
lenha sido dito por algum filósofa" ítt

, Isso
me proporciona maiur liberdade amda pura
divíigar publicamcnte. tanto mais quanto, em
bora emanando dc mim sò, c sem que ninguém
mos tenha sugerido, meus propósitos tcrlo

2?g
Cícero.

sempre alguma relaçao com outras \h maílti-
dos c não faltará quem diga um día; eh de
onde os tirou.

Minhas, idéias são o que as fç? a n-aiurçzu.
Para farmá-las procurei nâo seguir nenhuma
regra: c ny entanto, por fracas que sejam,
quando as quis exprimir e publicar nas melho-
res condições possíveis, achei de meu dever
apoiá-las em raciocínios c exemplos, e maravi
1 hei-me com perceber a que ponto se amoldam
a ioumcros raciocínios rilosôflcos. A que dou-
trina sc ligam? Só 0 soube depois dc as expor
e julgar do resultado; pertenço a. uma nova
especie. sou um filósofo que se tomou filósofo^ acaso e sem prtmcdi cação.
Mas voltemos á alma. É provável que, colo-

cando a razão no cérebro, a cólera no coração,
a cobiça no fígado, Plalão tenha antes inicr
prelado os movimentos da alma do que indi
cado uma dívisuo e uma di.stinção a exemplo
dn eorpi^. A rmiis verossímil dessafj opiniões
túdus c a de que u alma é uma s6; que [cm. por
s], faculdade dc raciocinar, reeordâr, com-
preender, Julgar, desejar, c que iodas as dem ai:,

operaçt.ejt ela as exerce pur intermédio das
difereriics partes do curpo, como o piloto diri-
ge sc-u nnvio segundo sua «Rpcricncia, ora relc-
samio ou relaxando uma corda, ora erguendo
uma vela ou $£ servindo do remo, É iguulmcntc
provnvd que a alma sc aloje no cérebro; isso
decorre do füto dc que os ferimentos e aciden-
igs L|iic alctnrrt cx*c órgão rcpcrotnem. dc ime-
diato nws I acuidades da alma. fi natural admi
t 'r*st qLL£! do cérebro dn nç expanda pulo
corpo, jissim como o sol projeta sua luz e sua
fecundidade fora dt» céu e ai> derrama sobrç 0
mundo: ,lO wl. cm seu curso, nã*.] ?*e afasta ja-
mais do meio do céu e no encanto tudo llumi-
na com seus raioe^2 T#

,

MA outra parte da
:dma. espalhada pelo corpo, çiiá submc-tidu e

ordCf]N apoiares da imcligcn

|-fouvÊ quem aftriTiasjsc liavtr uma abna orj-

£:Êna], princípio de todos bs outras, algo como
um grande corpo dc que sc extraem ai almas
purtiçuLareíi c ao qual eslas retornam para se
fundirem nesse meio continuamcntc rceonsti-
cuido: 'Ocül. dreuta açravé.s das terras e mares
e profundexa.fi áof- céus; tJtnorpa nos homens,
animais domêsttcoi. feras, ao nascerem, ci

sopro que os anima; a pare ir de então nenhum
porte perteer c todos tfevem prestar contas de
seu scr ao grande todo de que emanam "* B1

.

Outros as kcveraram que elus ah _se juntavam
tin-.fiomente; outros que eram produJos da

2 Ta Morácto.
CULf Lucrécici.
ÍB!

Virgília.
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substância divirta: oulros t que provêm dus
ç são constituídas pdo logo e a água;

uns
;. que desde sempre enistiram; curros, que

sao criadas quando necessário; outros, que
vem da lua c para Cá voltam. Fm geraE os nnti
J£os acreditavam qoe eram engendradas, <lr pai
a filho, como tudo o que se encontra na nature-
za. Em apoio dessa hipótese invocavam a
semelhança dos pais com os filhos: “a virtude
dc teu pai a ti se transiu iriu com a vida. . . os
íóites engendram os fortes'^ fl?

; c também qnc
os pais transmitem aos filhos, não somente
certos caracteres do corpo, como ainda algo dc
seu temperam ctUll de sen espírito:

LLPnr que o
seãn transmite a ferocidade a üljii raça? For
qut; a malícia c berediliria nas raposas? O
medo. no* veados?. . senão porque a alma
Lem seu próprio germe e sc desenvolve junto
com o corpo

7

1 '*® 3 liavam ainda como razan
basear-se o Jüstiça divina, para punir os filhos,

nos error; do$ pais; oh vícios destes, por contá
gio. manchariam a alma daqueles. atuando us
dcsrcgramçniosdc uns sobre os outros.

Acrescentavam que se as almas tivessem
Outra origem que nm essa natural, se fossem
outra coisa fera do corpo com o qual sc engen
dram, recordariam sua condição primeira,
dadas as faai Idades de discorrer* raciocinar e
lembrar tlc que são dotadas: “se a alma sc insi

flua no corpo quando do nascimento deste, por
que rirlo nos lembramos <Jo piscado? Por que
não eãnãftTYAfno* nenhum v<üUÍglo dc nossos
atos anteriores?

1 ' 1 * *

Admitir csüh hipótese ê supq? que nossas
almaS já possuem toda sua ciência quando
ü í rada üfn su?í simplicidade e pureza naturais:

ma& üc assim é, estão livres Je mio sc apriaio
liarem em um corpo, pois paru que a recncar
nação, st antes dc entrar cm seu novo corpo jã
seriam como o serão ao saírem? E. fora preei

so ainda que se lembrassem, durante â .sun

nova vida, do que ennlimrsm na existência

anterior, porquanto aprender não ê, no dizer de
Plaino, senão murmurar o que smibemos. Ora.
todos sabem, por experiência própria, que uma
tal assertiva c falsa. Em primeiro lugar porque,

prediamcntCi não nos lembramos do que
aprendemos c que, ac u memória uumprttisc su li

tarefa, nos sugeriria alguma coisa mais do que
o que sabemos de início. Em segundo Eugar, a

ciência que a alma possuiria, seria u cEéruóa

perfeita, dc sorte que, graças u sua divina

inteltgcncia, conheceria todas as coisas na sua

realidade. Ora, acontece que SC num ponto ou
noutro lhe ensinam a mentira ou o vício, ela os
retém, não tendo nenhuma reminiscência a

3 A? Noràcl*.
2úa

L-utrécio.

Id.

opíir lhes porque a imagem e a concepção da
verdade nunca entraram nela.

Nao sc poderia dizer que sua prisão no
corpo abafa suas qualidades inaia-s, a ponto de
as txringOLfi teria antes dtí tudo centrar iu a
essa oiiLra crença que Ehc empresta um poder
considerável e tào admirável açào sobre u
homem, nesta vida, que disso fizeram um,i
divindade eterna desde sempre e para sempre

:

e hc a mudança c tão grande que a alma não
guarde lembrança do que fez, seu estado, pare
oe- me, difere bem pouco da morte-** s

_

_
l^cr outro lado, tio caso que nos inlcrcs-^a,

são os efeitos produzidos cm nós, c não alhu
rry. pela ação da alma que st dçvcni ponderar.
fodaN â* suas demais pcrfcíçócs sào supérfluas
c inúteis; pelo estalo presente ê que sedeve
reconhecer sua imortal idade, não sendo ela
responsável senão r^la vida do homem ao qual
sc une. Seria injusto, depois de E irar lhe os
meios de açào, c desarmá-la, jutgá-la e conde
ná la a um castigo de duração exagerada, pçr
j>ciua, pelo tempo que permanece fechada cm
flua prisão. Traça e cpFcrma. conManl emente
sob o efeirej do coustrangimcntci que lhe tmpu
seram. Deiermínar-lbe p sorte em vista de tão
curto tempo, por vc/.es uma hora o lí duas, ç no
máximo um ííücuIo, um instante enfim eompa-
rado com a ewrn idade, c por cm^ desse
rnomímro dda dispor pnta sempre^ seria esta-
belecer uma desproporção cutrç y eausa c o
éfekü. tão iníqua quanto lhe atribuir uma
recompensa eicrna pelos méritos de ilo curta
exi stênç ía^ Alem ando para cisa desproporção,
quer Plíuão que ú que noa aguarda após. q
morte tenha uma duração de cem anos* em
relação oo rn a vida humana. Numerosos dou-
torei nosuii e&iabckccram igualmenEç ítmites
íi i+ti^ pre vaçóo$.

Em suma, a crença geruJ eni dc que a ilmu
nasce e vive nas mesmas cortdiçocs que o
homem. Era opinião de F.piciiro c Dernócríto.
e a mais Facilmente aceita, que a alma nasce
uom o corpo no momento adequitdo, suas for=

ç ai, juntamente com ai forçus fisteas do tfidiví

duo; que constatamos sua fraqueza durante a
infância e vemos sou vigor ç sua maturidade se

amphnrem eom. o tempo, e ipu enfraqueci-
mento sobrevir na velhice, E enfint sua decre-
phude: " Min rimos qMí nasce tom o corpo, eres-

ee c envelhece com eLe‘'
a,a

. Percebiam na
capaz de diferentes paixtres, e de agitações

penosas, cautsdorai de lassidão e sofrimento,
suscetível de alterações e miunçõ&i. d^ alegrias
c iLin^íireíj [I de enferm idades como o peou o
estômago: “vtmní que o esparitu pude rer ira-

s 9 1 Lucrécio.
^ Éfi

ld.
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tadft peta medicina e curar- se corno um Mipo
enfermo”2 ® f

. Viam-na Lguaj-mente perturbada,
c excitada pelo vinho; agitada pila febre, ador
mccida sob a ação de alguns medicamentos,
despertada por outros: “cumpre que a uJma
seja corporal. pois é sensível às sensações do
cm-pcv" 2 * 5

. Viam -SC todas as suas Faculdades
abaladas pela simples mordida de um cão
doente; e por grande que seja a resolução de
sua razão, sua inteligência. sua virtude, sua
energia, nada a isento dc semelhante?. aciden-
tes- À saliva dc urn cãozinho mau sobre a mão
dc Sócrates pode attegir-lhc a sâbedonu t as
idéias, e as aniquilar sem deixar vestígios; "a
alma c perturbada, alterada, abalada e partida
pela ação desse veneno 1ía4íí

, o qual imu encon-
tra maior resistência em um filósofo do que em
unia er rança de quatro anos, ç fora capaz dc
transmitir a raiva a toda a filosofia se esta se

personificasse em alguém. E assim Catao. que
triunfou da própria morte c da má sorte, nio
houvera suportado a vista de um cspcthoou da
agua ç se acabrunhar ia de p«vor ac freio contá-

gio fosse atingido por essa doença a que cha-
mam hidro Fobia; “o mal. em se expandindo
pelos membros, ataca a almu com violência,

como o vento subleve as ondas espumantes do
nutr*® 40

.

Por ceno a filosofia armou q homem contra
0 sofrimento resultante de qualquer acidente e
proveu -o dc paciência. J . sc o mal sobrecxecdc
suas forças, fornece- lhe o meio dc escapar e sc
tornar insensível, Mas são meios, essês., que só
estão no alcance de uma alma forte. segura dc
si. capa/, de raciocínio c decisão; sàa imiieis no
caso de cm filósofo cuja alma ;c nítija. se per-

turbe e 5C perca, como ocorre cm diversas
circunstância^ por ocúsiàu dc uma paixão vío-

lima por exemplo, de algum ferimento cm ecr
ia*, partes dc nosso ser. de exuj açoes estorna
cais provocadoras de vertigens ou tonturas;
muitas veífrs nas doenças do corpo a alma de-

lira e se expande em discursos sem nexo; ou
iras vç7g*. uma pesada letargia mergulha- a cm
um sono profundo e definitivo. Os olhos cerra-
ram- sc, a cabeça pende

"* 1 \
Em mçu entendermos filósofos não se detive-

ram muito neste ponto como níio o fizernm
Umpoum cm outros dc ij-npunãncja. nos
consolar de estarmos dc£iinudús a morrer têm
íiçtnpre nos lábio s este dilema: “oli a alma é
mortal ou 6 imortal; se è mortal eslará isenta
de sofrimenio; se é imortal: continuará pelo
caminho da perfeição". Nuo encaram nunca o

íw * Lueréuifi.

ld.
L
’ ni

ld.
2EJ * ld.
7fll

ld.

outro caso: “que uDonfcccrã se For sempre
piorando?” F. deixam aos poetas o cuidado dc
nos entreter acerca da? penas futuras. Com
isso vao sustentando facilmente seus sistema a.

São um issoes que nào raro observei cm ílcu&

diálogos, Mas vejamos a primeira dessas
proposições.: a alma é mortal.

A alma perde em certas circunstancias o uso
da constàncra e da resolução que os estoicos
consideram reus froberortos bens. Cumpre ã

nosja sabedoria d&r-sc então por vencida, A
esse propósito, a vaidade, inerente a razão
humana, levava a considerar não admissíveis a
mistura v a coexistência de duas condições
antagónicas, como ado mortal com a do imor-
tal:

ll
é loucura unir o mortal ao imortal, unagi

ná-tos dc acordo, cm um rodo harmónico. Que
ha vera. com efeito, mais distinto. mais contrá-
rio do que essas duas substâncias, uma perecí
vcL a outra indestrutível, que pretendeis rtunir
para as expor juntas aos mais terríveis

dc^astrcãV
Com maior convicção observavam que na

hora da morte acabam corpo ç a alma: ’’e3a

sucumbe tüm cie sob o peso dos anos” í&i . do
que, segundo Zersâo, temos uma idéia no sono,
que é umn dchihlaçãu c Ltma queda da alma
counj a do corpo. Sc cm alguns a alma con
serva sua força c seu vigor no declínio dn vida.
i?so sc explica, dizem, pela diversidade da?
doenças. Sc. corno sc vê, Certos homens con
servam intato até o fim dç seus dias algum dc
seus sentidos, é porque q enfraquecimento nâo
se generaliza sempre: partes do organismo per
mancecm pcrfcliiis: “assim como os pés podem
sidoeccr sem qyç a cabeça sofruT

1

* * \
Nümo julgamento encara a verdade como o

morcego contempla o esplendor do sol. diz
Aristóteles. Nada temos melhor do que essa
cegueira para penetrar tão csplendente luz:
poh; :i opimilo ótmlxâriu. que defende 41 Imorín
I idade da alma c que foi, segundo Cícero e os,

livro.?, ventilada pela primeira ve/ pur |-'crccl

lies, dc õiro, Contem poràneo dç Tulo fequç ou
tros atríboem a Tales, e outros, a outros), sem
pre conftíilui objeto de reservas c dc duvidas.
Os mais, Intrunsigcrucs dogmáticos vécm-se
neste ponto Forçados u uo locar -se sub a proic-
çãu du Academia, Ntugucm safet 0 que pensa
va Aristóteles a respeito, nem cm geral os filó-

sofos antigos, os quais não dão idéia muito
precisa do assunto: “promessa, evidcrtlcmcnte
agradável, de um bem ouja ccrtçza nao íç
prova”311 , Ele dissimula seu pensamento sob
uma nuvem de palavras, cujo sentido é obscu-

- i,a Lucrccio.
2$a ld.

ld.
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ro c pouco irtícljpjvel, deitando a seus partida
rios discutir juízo Lanto quanto a própria
matéria.

Duas coisas militavam favor dessa opi-
nião. LJma ura que sem a imortal idade da alma
rtâo haveria muts sobre que assentar as vas
esperanças dc glória que sào um estimular te

admirável neste mundo. Outra, que se tratava
dc uma erença salutar. como diz Platão, pois
os vícios que escapam *o conhecimento da jus
tiçfl humana, não sc -sonegam assim a justiça
divina, a qual os pune mesmo depois cia morte
do culpado. O homem cuida muito dc prolon-
gai sua existência. Tudo dispõe paia lanlo: a
conservação do corpo nsi sepultura; n de seu
nome na glória- Preocupado com o que pode
ria ocorrer, Fez Ludo o que lhe veio ã mente
paia &HS nicoruíLrujr ç consolidar sua presença
na terra. Não podendo a alma, cm razlo de
sus íraquéza, tínermerar :i calma, busco por
hkln parte ctmsolo,, esperança, apoio. Prendt;
sc a circunstâncias estranhas a si mesma, c não
as abandona. Por insignificantes ou f&ntasísta$
quu sejam, nelas sc aloja c repousa dc preferen-
cia. H dc cüpamar que os partidários mais
convencidos dessa rdeia lSo justa c clara da
imcii tfthdâdc da alma tenham sidto tão jnçapã-
íes dc prova- ki com o simples auxilio da razio
humana: Sonhos de um Homem qtte dç^ç-

ja mas não Bcha,FiB b
. Pode o homem deduzir.

porfantO* que devt ;io ac.tso a verdade que por
si mesmo descobre, pois mesmo nos numiçiuos
cm que a tem nas mãos carece de meios para
apreendê-la c conservada. Tudo o que produ
zem nossa razão sozinha c nossa inteligência,

Utji[E> í) verdadeiro como o falso, está sujeito á
incertc/.u c ã discussão, fí para nos punir de
nus:*? orgulho e fazer nos semir noMSJi miséria
e nossa impotência que Deus suscitou a confu

da torre dc Habcl. Tudtt o que cmprecn
stm qoc Sun graça no* Ilumine «swj

passa dc vaidade c loucura, A própria essência
da verdade, uniforme entretanto c consumia
nós a corrompemos c eta degenera cm virtude

de nossa fraqueza, quando a sorre no la ofêre-

ee. Qualquer que seja o caminho seguido.
Deus o levii ã confusão, cuja imagem viva
temos no ca,stigo_que infiigiu a Ncmrod,
aniquilando sua va tentativa de construir a
pirâmide: "confundi rei a sabedoria dos sábio»
c reprovarei íi prudência dos prudentes* 5 a *.

Que significa a diversidade das línguas que
falavam os operários ç Tez abonar a "emprega,
sen ào o infinito c perpétuo conflito dc opinioes
e raciocínios, inseparável da va ciência hum a
na? O que <lt resto nâo duixa dc scr útil* pois

>,H
Cieeru.

í9
' Sáo Paulo.

quem^ no» deteria se possuíssemos um átomo
de ciência! H grande satisfação para mim ver
um íanto assim se ésprimir: “as trevas em que
se envolve a verdade, sào utn exercício psra a
humildade e um freio para o orgulho'*2 * 6

, A
que grau de insolência e presunção íUütgem
nossa cegueira c nosso orgulho í

Prossigamos. Nada mais justo c razoável do
quÉ recebermos só de Deus c por Sua graça
unteamentu n possibilidade de conhecer a ver
dade„ pois è dc Sua liberalidade que auferimos
o que a imortalidade nos oferece 4c feliz: a

beatitude etema. Confesísmos humãdcmente
que somente Deus Uo-Ia revelou, e a fe no Ia
ensina. A natureza a tiucão nada tem a ver
com ism E quem, entregue às suas próprias
forças, empreenda sondar -se por dentro t por
fora, «tem levar em Cernia a revelação divina, e
estude o homem sem o embelezar, nada verá.
em si T dc certo, dç provável* impelindo a outra
coisa que não á morte, como fim ultimo.
Quanto mais damos, devonos e devolvemos a
Deus, tanto mais nos conduzimos como verda
deirn^ cristãos. Q que O filósofo CBlttko afirma
provirdhc de um sentimento fortuito nasckio
em seu espírito, melhor fora que lhe viesse dc
Deus; "quando irmartio.s da imortalidade dst

alma, procuramos, principal meniç apnío junio
aóN homens que lemem o& dcu íus infernais Ou
os veneram; eu me aproveito dessa crença
gera Imen te aeei tá

k' s * *.

A fríiquezti dos argu mentos humanos a esse
respeito revela-se pelas circunstâncias fabulo
sns que se acrescentaram a essa opinião a fim
de se determinar cm que condições cornos ch;*

mados a gozar a imorlitidadc. Deixemos dc
lado os estoicos "que dizem que nossas almas
vivem como corvos; muito, mas não eicrnn
mente iOU

: e lhe doo uma vida mais langa que
a do eorpu, mas não ilimitada. A idèm rriacs

geral mente ftíccUa, c que cm muitoi lugares
ehejjüu ató íiossíss djaii, ê a de Pltágoras. ao
que sc diz- Não porque q invenção ihc caiba,
mas pesque sua aprovação Lhe deu grande peso
e crédito- Eis a idéia: "As almas, quando noa
dm$m< passam de um corpo a Outro: do corpo
de u hi leão an dc um tavalo: dcsie uo de um
rei; e andam a^üiin dc uma retíidè-neia para
outra sem cessar™ Fitágoriis dt/Ja mesmo, a
propósito, lembr^r se de ter sido EtálkJo, mais
lürdc Euforbo, I Icrniot imo coi seguida, e enfim
Pirro, çonservárdo na mejtKJrin o que lhe ticor-

rcrft em euJtu t vets mios. Outros aciesccn-
Lavam que por vezes e^sas alins» subiam ao
céu para lonur a deseçr mais tarde: “ó meu
pai, será verdade que há alma*; que voltam do

?ífl Santü Agostinho.
ífla Sáneca.
300 Cí«rn.
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céu á Lena e revestem uma formarcorpórea?

Quem inspira a esses infelizes são grande dese-

jo da vida?”™'

Oxigenes considera que vão c vem etema-
Tncnte, passrmdo de uma condição boa a uma
condição má. Varro declara que, após uma
evolução dc quatrocentos c quarenta anos. elas

tornam a unir-se a seu primeiro corpo, Cristpo

afirma que assim ocorre após um lapso de
tempo determinado- cuja duração é desconht-
Cada. Plutàu (que: diz ter recebido dc PíndafC1 c

doa poetai antigos, essa crença), Hp fato dc a

iilírtíi estar suftEtí! a inúmeras migrações, c de

mo receber no outro mundo senão tristezas e

recompensas temporais, como na sua vida

aqui, conclui que ela adquire um conhecimento
particular das coisa? do cêu, dos infernos e da
[urra, ptjr onde passou c repassou c de que an-
servoii reminiscências, E explica assim a evo
iuçào: “se a a(ma viveu no bem. alcança o
astro que lhe cslá assinado; se viveu no maL
passa pnra um corpo dc mulher; sc nes-tc csui

do não &c corrige, passa para um animal de
UuUtLLrrtcs em rcÈação com os íéus vícios; e

vê o fim cie suas ponus quando volta a s.eu csiíi-

do primitivo, depois de se haver desembara-

çado das qualidades grosseiras e estúpidas que
nela existi utii cm germe". Não me furtarei ao
prazer de tr«n*çrcvcr tsta divertida objeção
que apresentavam os cpicurlsiíts a uma tsd

transmigração das almas: "'que acoMeceria sc

u número de morte* excedesse o número de
nascimento*'.3

’'

“A-s almas dc-salü^ád-ãs de sua
residência irtaírs atropclur se para se acharem
cm primeiro lugar diante dos novos ipvcHu

emsf ( rn&ift: "cm que empregariam o íempo
as que fossem obrigadas a aguardar vagíui?

Por outro luto» se nascem irtaís animais do que
morrem, em que situação se achariam os que
nán se provessem Uc almas? Alpuns por certo
morreriam amer» dc nascer", 'T-: ridículo supor1

[juc as almas já se encontram pronta e à évpe=

ru no momento preciso da cópulüdos imiiN.m
ou lie seu nascimento e que, Mihaiimeins imor
Srtih, se atropelem cm torno de um corpo mor
tah dispuitndo entre ú o direito dg .ser a
primeira" Jqí

. Outros filósofos se apoderam da
alma na hora da nume para insufla las nas $cr

fttnitó, nos vermes cem ouiro.s bichinhos que
se reproduzem quando c COtpc entra em
decomposição e até quando já se acha redu-

lido a cinza.1
;; outros a dividem cm duas par

los, uma mortal c outra imortal; outros ainda

admitem ^ua imormtkladç, embora a julguem
incapaz dc saber c conhecimento, B há ns que
pensam, incIMve emrc os cristãos, que as

ÍÍ1 Virgílio.

Lucrkio.

almas dos condenados se encarnam em demô-
nios. Por analogia, PIm arco imagina que -as

almas que se salvam sc transformam em deu-

ses. íiã poucos assuntos acerca dos quais tósc
autor se pronuncie com tanta precisão, puis,

cm Èieral. sc exprime de modo ambíguo: “ê

necessário observar
1

', diz. “e crer eretivamente.
no que concerne ãs almas dos indivíduos vir

tuosos, que. COmo é natural c íunvenienfe â

justiça divina, esias almas transiu Ègram para
os santos; as dos santos para os semideuses cl

as dos semideuses, depois de depuradas e puri-

ficadas por sacrifícios expiatórios sem. mais a
obrigação dc pagar tributo ao .sofrimenm ç à
morte, tornam-se, não por ordenação civil mas
por efeito da razão, deuses inteiros c perfeitos.

<> que constitui, paru elas, um fim glorioso e

fcEÍ3f\ Qticm quiser vcf Mularctí, uru dos
autores mais prudente?; e sensatos, fazer se

campeão dessa tese: e contar milagres, poder :i

reportar-se a seus escritos sobre a lua e o
demônio de Socraics. Aí verà. dc maneira evi

d eme. como os misiérios da filosofia apresou-

Liitn fiulíasias anãlogas às da pixJSia. A i rslcl

j

gcncia humana pertk-sç ao querer tudo stmtlar

c controlar a fundo, É o que nos acontece.

Acabrunhados pelo trabalho executado duran
tc uma longa exi^tcncia* voltamos ã infância.

Tais são os belos era sin amemos. ímpre^nudo>
dg certCXfc, que a cicncia humana nos Èbrncce
acerca dc qusm atma t

No que diz^ respeito & pane mattrml dc
nosso ser. itâo c menos tenicráfiíi o cicncía em
xqas conjeturas,. Lúscolhnmos usn ou iIoíjí exem-
plos upenas. pois cm tudo colher nos perde
riamos fiessí octn.no ião va?íio c (urso dos.

erros cometidos pelos médicos. Vejamos
pe!i> mcnoK, reina harmonia acerca du maneira
pela qu;d os homens w reproduzem, pois quan
lü « criação inicial a coisa remonta tão
longe nu antígiaidsidt que nSo hà Cíiin« cMra
nhar não p<íssa o espíriío humano pronunciar
st. 0 físieo Arqugtiiu (ou Archctjiu), dc quem
Sócrates foi discípulo e favorito, ^gundo Aris
uixctiu, pensava que os homens e m animais
eram engendrados por um barro Jeitoso prtkdu

zidt> pela açnti do fogo interno d-i rtMra: Pitã

goras pcn,ca que o sêmen, dc que provimos* ê

cipunia úo que liãde melhor em nosso sangue;
F^tâ<5 diz que se traia dc um csíoíTirrienio da
coluna vertebral c dá como prova «miir-sc

nesse ponto a fadiga da tarefi fecundadora-
Alcmêon acha que ê ujtn pune da substância

dc que sc constitui o ccrebro, e o comprova
pelo enfraquecimento da vista rtos que abusam
da copula, Lfcimserilu oonaidera que seja uma
substância extraída de tudo o que entra ny

compoáiçii do corpts; Epicuro, que essa subs-

tância \x extrai da alma e do corpo; Arialóie
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Jes, que é uma Ereção proveniente do sangue
É a última a expandi r -se pelos memlKoKi ou-
tj«js veem n&tsa secreção sangue cozido c justi
licam sua Opinião com o Fato de por vezes apa-
recerem gotas de sangue no pénis quando há
por^ demais esforço em suas funções, c é a
hipótese mais plausível, àc algo pode str plau-
áVcl nessa infiii idade confusa de pp intues,

H quantas idéias diferentes acercada manei-
ra por que atua esse sêmen 1 Aristóidçs e
Dcmõcrilo acham que a mulher niú stígnuga
es-pçrma, mas tão-someme um suor resultante
do calor que desenvolve nela o prazer, suor
que não teria aliás nenhum papel na fecunda-
ção. Ao contrário. Galeno e seus discípulos
pensam que essa fecundação só se efetua quan-
do cj que provém do homem se mistura ao que
vem da mulher.

Kinalmcitc, qual o tempo da gestação?
N«tn questão os médico*. os filósofos, os
jurisconsultos c os teólogos voltam-se para a
mulher. No que me cunçcme* posso apoiar os
que sustentam durar a gravidez orue jticnu,s.

Assim, em tais divcrgçrciis assunta o
mundo! 3 is assuntos a cujo rcspeiki qualquer
mulherzmha daria um palpite e no entanto sào
objeto de üótiícfiiaçâfc infindáveis!

Basta iíjo para mostrar que o homem sabe
Ião pouuq de mu corpo quanto de sua alma.
Submetemo-lo a seu próprio julgamento, para
ver onde o conduziria sua razão. Parece me
que provamos suficiente tii eu; e u que ponto
entende poaco de si mesmo. E quem não cinuv
de de su de que há de entender? "Como se
quem ignora A própria medida pudesse sequér
medir alguma coisa" ***, Na verdade* Proiã-
pjir ws mosíríLva^e fanusiscn ao escolher o
homem para medida, de todas as coibas, Q
honrem que Jamais conheceu sua própria medi
d:t„ Por outro Eado mu dignidade nio permite
que outorgue tal vantagem a outra criatura,
Como está em contradição permanente con*i
fio mesmo, e suo* aprcçj&çóc* st destroem
mutuam ente, propó-b como medida nio pode
P&ssar de brincadeira, porquanto nos levaria
necessariamente u amduir pda incapacidade
do dompasííi e de quem o mamiKCia, Tules,
achando que o conhecimento do homem pcEo
homem é muito difícil, mosiríi scr-lhc ímpos-
sível o conhecimento de qualquer outra coisa.

Dei-me ao trabalho de, contra meu a hábitos,
estender- me a esse respeito por vossuJ04

causíti mas vós não deveis dctXâr de defender
as proposições de Scbond com a argumentação
habitual e que sc encontram nas instruções que
coiidianamentÈ recebeis, Issu exercitará vosso

1DJ
Plintu.

** 4 Ivl argarid* de Vatóis.

espírito C vos parecerá um objeto interessante
de estudo. Quanto ao método de discussão que
venho empregando, cumpre só recorrer a cie

cm última instância; é em caso de desespero
que largamos nos&as próprias armas para usar
*5 do adversário; c golpe secrelo que cabe uti-

lizar raramciiÉc e com discrição. Perdcr-se
para levar alguém à perdição é coisa temera
ria, não se deve querer morrer a Hm de assegu-
rar uma vingança, como fez Gobriav em lula
corpo 3 corpo com um nobre persa, ao ver

Dario acorrer de espada em punho, gritou- lhe

que desfechasse o golpe embora os matasse a
ambos

^
Vi considerarem iníquos duelos cujas

condições e armas empregadas levavam tietcs

sariamente a um resultado fatal c a morte de
aniboüos adversários, Oü portugueses haviam
aprisionado vários turcos no mar das índia*,

eslÈs ansiosos por jíç libertarem resolveram
incendiar ok navios, destruindo com o mesmo
seus senhores e eles próprios, e o fizeram Com
doi^ pregos esfregando 05 um no outro até que
a fai&tã atingisse um barril de pólvora.

Alcançamos assim 05 limites da ciência.
Como .1 virtude, ela falha nesses pontos catre-
ím>5 . Ficai no caminho habjluuk não vos con-
vém tonta sutileza e finura. Lembrai-vos a pry
pósito do provérbio; “quem sutiliza

demasiado« pulvcr iz n se
"3 * Aconselho-vos

moderação e reserva nas opittiÔes que emitis, e
nos raciocínios tanto quanto n&s costumes;
evitai a novidade c a originalidade; (utío o que
c c^EiavagantÉ* irrita- me. Vós que^ pela atilori-

dade de vossa condição social c, mnjs ainda,
pelas vantagens que vos outorgam vossas qua
l idade* peísoaiitp podeis mandar ena quem vos
compraz, furu preferível que houvêsseb con
fiado a tarefa por mim cumprida a algucm que
fizesse da literatura sua ocupação normal. Hlc
vos seria, muito melhor do que eu, informado e

documemado n respeito. Contudo já sc me afl

guru íMpiflcicmc, pura o vosso Fim* 0 que w; fez.

Epiíuro dizs^ das im, que mesmo as piores
nos sào lau necessárias que sem dan os ho-
mens se devorariam entre si. F Plntio con
firma que sem Leis vivçríaoioi Cúmu bichos.
Nosso espírito c um instrumento dçsconiro-

iadô t perigoso t temerário; é difícil usáko com
ordem e medidít. Níão vemos em nossa época,
os que são superiores aos outros. Ou possuem
alguma vivacidade excepcional, desmanda
rem-se em licenças nus su,-^ opiniões cem seu*
atoa? Só por milagre ac encontra alguém
moderado í sociável. É jusio oporem-se ao
espírito humano as barreiras maii estreitas

possíveis; nos estudo* el que ele se entrega,
eomü no rcstt>, Cuiítprc regular- lhe t> pELSMt. Ê

Petrarca.
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preciso delimitar Lhe com arte o terreno da
caça, Freiam-no* amarram-no, com a religião,,

as leis, üs costumes* a ciência, os preceitos, os
castigos, c as recompensas passadeiras e eter-

nas; escapa* assim mesmo, a todos os obstá-
culos pela facilidade Qúe tem de KC mover c ilu-

dir. Ê um corpo sern consisiéncia que não
podemos segurar, reter; um corpo de múltiplas

formas mal definidas e que não apresenta por
ortdc se pegar.

Há por certo bem poucas almas* tào disci-

plinadas e fürlíü* c nobres, em Cuja cundula
possamos coníiar e que r entregues a seu pró-

prio juízo* sejam capotes de navegar com
prudência, sem temeridade^ fora das ideias

comu mente aceitas; é itihíh garantido tutdá-
Ins. t o espírito perigosa adaga, mesmo para
quem o possui, se dele nfio se Utiliza com opor-
tunidade e prudência; não há animai que inc-

Ehür justifique a necessidade de lapa-olhos*
para que veja por onde caminha c não saia da
trillia que os usos e as leis troçaram. Por isso.

o que quçr que se alegue, será sempre prefe-

rível seguir a estrada bulida a Lançar-se nessas
discussões que acarretam graves Eicençns. Se,
no entanto, algum desses novos doutores
empreendesse brilhar a cípcnsas de sal-

vação c da dde, para vos desfazerdes dessa
perigue peste que hoje (udo Contagia na
Corte* us argumento?; que viu, apresento pode
rão servir de paJsâtiví), impedindo que o vene
no vo& atinja, a vos e no* vossos.

A liberdade c a ousadia de que se valiam os
amigos nas obras do espirito fizíram que,

natural mente, varias seitas se contftiluíí&em na
fíloMífia c cm iodos os ramos da ciência liurmi

na, euda qual outorgando 0 direito de julgar

e escolher. Mas agora que iodos seguem igual

caminho,
IL

presos ;t certos dogmas de que não
podem livrar se* todos sâo obrigadeiH a defen
der lhes .v- ^-ímrícqLíiaí ias* aíndtt que «s n5o
aprovem * agora que aí qt>4tõcs relaiivas

às íirics
1* 3 r são reguladas por ordenações, a

pomo de se submeterem as escolas iodas a um
só orientador* ç que tais instituições estão

sujeita 1

, a dctêrrtl inadíL disciplina, nao xç olha

mais o que vulc e pesa a moeda, mas lão-M--

mcnic se está cm circulação. Não .se discute se

í falsa ou não, mas apenas .se a aceitam. E
ji^im ocorre com rudri, O ensina da medicina
não se discute mais do que o da geometria;

nem tampouco .se discutem, as mágicas dos

prestidigitadores, o comércio eom as almas
dos mortaí* as práticas da astrologia, ç até

casa ridíeuLa procura da pedra filosofal; mdo
ae admite hoje sem aparição. B as* a -nos saber

301
Cict-ru.

' Ao ensino, em particular da 1'ilosnr'ia.

que Marte se local izá no triângulo formado

1>elas linhas da mão. Vénus* no polegar c Mer-

cúrio, no mindinhc: se a linha do destino se

prolonga até a protuberância do indicador, c

sinal de cruãldude; se pára no psi-dc-todos e a

linha da Cabeça faz com a da vida um ângulo CL

uttJsrnH altura, é sinal de morte violenta; se na

mulbcí essa linha da cabeça não cruza a linha

da vida. tem se um indício de sua inclinação

para os prazeres da carne. Com urna tal ciên-

cia, tomo-vos como testemunho, um homem
não pode deixar de adquirir reputação e ser

favoravelmente recebida na sociedade.
Dizia Teofrasto que o saber do homem guia-

do pelos sentidos põdia até certo ponío discer-

nir as causas das cotsas; mas que se remon-
tasse às causas prime iras e esíiçnciais devia
parar t em virtude de sua fraqueja cdesdificul-
dad«s com. que depuraria. É mais agradável a
opinião intermediária segundo a qiríd nosso
saber pode levar -nos ao conhecimento de cér-
las coisas, tnas noSsa perspicácia tem limite:;

alem doj> quais c-llte temerário aventurar -se. È
unta maneira de ver plausível e proposta por
gente sensata. Mas não c fácil urinar limites a
nosso espírito; ele c curioso c ividc? + c consi
dera não dever deter se a cinquenta pa.s&>» cm
lugar de mil, porquanto a experiência Lhe mos
trou que se um se niulugru outro vence; que o
que era desconhecido em dado século. eorihe-
cLdti se tornou no século seguinte; que as artes
c as ciências nao ^ moldam de unia $á vez,
mas se constituem ao& poucos c tomam forma
em sendo sem ce^ar manuMíswb.^ e polidas;
assim o filhote do ufwi se fornta ern sendo sem
cíHsFir lambid-tt pc!& ursa. Não deixo de mndar
c vcrillcar o que minhn Capacidade não eynse
gue descíibrir; e, cm amassando essn rrmiérin
nova, virando a e aquecendo u, dou a quem
vem depois, certa facilidade cm tirar dda parti-

do, fazendo-a maij; flexível e mamjMávd:
“assim a cera do I li meio que amo tece so sol e,

amassada pelo polegar, iomn mil Formas c lor
na- se mais muiuscável pdo uso’" 5fll1

. O
mesmo fará íi segundo para 0 ierceEnu

f
e disso

resulta que não devo desesperar de minha inça-

Pítcãdadc, a qual c somente minha.
0 homem e c.ipaí de tudo e de nada. Se cun-

feisa, eomti Teofrâito, sua ignorância das cau-

sa* primeiras c dos princípios, que renuncie ã

Ciência, pois, cm lhe faltando a base, seu racio-

cínio ruirá por terra. Discutir c investigar pão
lêm outra objetivo senão oa princípios; se rim
os atinge. íudú redunda em boerieza: “uma
coisa não pode ser mai*. compreendida do que
outra* parque a compreensão é uma só para
todas ,,Jífl

. bc ã alma livcíse conhecimento de

aa * Ovídio.
3Í * Cícertj.
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alguma coisa, é provável que sena prímeira-
meme dela mesma: se conhete&se algo exterior
a cta^ seria antes de tudo seu corpo, seu estojo:
e, 1

1

l i entantOj aiè agora ok iícy&cs da medicina
ainda lhe discutem a anatomia; “sc Vulcano
era contra Tróia, Trôsa Linha a seu favor
ApokT* 10

. Alá quando deveremos esperar
qwe se ponham de acordo E Estamos mais pró
xfmos de Eiths que n brancurfi da neve ou o peso
da pedra: sc li ornem não se conhece a sf

meamo, como pode conhecer sua força c por
que se encontra na terra? V por acaso que
ternos alguma. noção da verdade, c como ê
rguaJmenic por acaso que o erro penetra nqssa
alrnrs. não somos capazes de distinguir o ecrío
do errado, nem escolher entre ume ouETü.

Eram os acadêmicos mais pruttenics cm .seu

juíxG acerca de nossa ignorância. Achavam
demasiado categórico dizer “que não é mus*
provável ser a neve branca do que prcia” nem
que não tivéssemos mais certeza do movi^
menio de uma pedra que atiramos do que da
oitava ^esfera. Para obviar a essa dificuldade,
que nãtK pííde reolmçtfie alojar se cm rtossa
imagíiiBçlo, embora esiabckcêisrtçm que éra-
TTio.-í absoíu Lamente incapazes de saber o que
quer que scjtt, ê que a verdade se enterra nos.
mais profundos abismos, onde a vista humana
nãü penetra, reconheciam que algumas coisdi
podem apresentar maior aparência de verdade
do que oulraa; por isso udoiiriani que Iiouvcssc
preferencia* mas não solução. 0$ plrrónicos
eram mais oiLiados em sun opinião e ao
mesmo tempo pareciam mais próximos da ver
díuk: poia que significa essa propensão úo\
acadêmicos n preferir uma proposição a outra,
senão que há aparência mniot de verdade
numa mais do que na outro? Ora. Sír rim mi
tiqúrhü á capa* dc perceber a forma.es traças,
a estatura da verdade, pode. vê- la imeíra imua
quanto pela metade, cm ombrittu c imperfeita.

uparcncUi dc verdade, que nos mduz a
tomar unte * peia direita do que pela esquerdu,
ampliemo la; essa onça dc probuh-EIttiadc que
jáie? irçtiúiir a balança* multipliquem^ la por
Cém ou mil, c a balança desoquilibrtkr-sc ú
definciivíimentc e no-ssa escolha se fará porque
a verdade htt dc aparecer cm seu todo,

Mas como podem admitir a verossimilhança
se ignoram o que Mja a verdade? Como saber
-« ama coisa SC assemelha a outra cuja Cfisén-

ciíi desconhecemos? Ou podemos emitir um
jui^o preciso ou não o podemos aboluta-
mente. Sc falta a base de nossas faculdades
toftekçtuais e suscetíveis de sentir, se das não
asseniam em nada, íx flutuam ao sabor dos
ventos, na&$u juúo nâo UOS COUtluzírá a C0Í5a

Ovídtò.

alguma, quaisquer que sejam o objeto e as
aparências. O rriars certo e seguro seria que
m>550^ tí-nleudimcato se mantivesse .sereno c
inflexível l “entre as aparências verdadeiras ííu

falsas,
_
nada determina o assentimento da

alma
’31

'. Que as coisas niio .se alojam em nós
oom .sua fortna e sua essência, impondu-sc por
si mesmas e com iua autoridade, bem o sabe
mos: polu se assim fosst tudo produziria cm
todos a mesma impressão; o vinho Lena ci

mesmo gosto na boca de um doenle e dc um
homem são, quem tiveKKt os dedos clormc-
cÊdoí pelo frio acharia o ferro que maneja tão
duro quanto quem flici os i ives.se. As coisas
exteriores a nós ilojam se pois em nóíi Como
nos compra? recebe ias. Ppr outro lado, se o
que recebemos n aceitássemos sem o alterar:
se os meios du que dispue a humanidade foiy
Kcin suficientes pam apreendermos a verdade
ssjrn recorrer a elementos estranhos; cm sendo
esses meios conhecidas de iodos, n verdade
transmitir se- ia de mão ç.m enao, de uns a
outros, c uconteecria que, cm tão grande nürtiç-
to, uma Unw houvesse no menos cm que, por
consenso universal, todos acreditassem. Ora. n
fdlí> dc não hava- proposição que não seja dis
truiida c controvertida ou não o possa sir, mos
Ira mu tio Hem. que. .ibandonudo a si mesmo,
mnso julgamenio nâqr aprcett-de cturameme o
que upreende, porquanto o meu julpmenio
min consegue que o dc meu vkínho o aceite, o
que prova nitidamente que 0 concebo por nu
i ro-sí meios que ruiíj os decorrentes de mm a
ÍLj.rç .1 dc Concepção de que a nmureza nos hou
VÊitvc a todos dotado igiiálmgnic.

I?t:iscnii3s dc Eado essa infinita confusão de
opmiocs, cncontfadiça entre ou próprios íilóso
ios, c eS-sn perptmii c un ívcrsul discussão acer
ca do conhecimento que temos das coisas, poi.s
c cvidtífuí que qy hümen^ c uí mais sãbios t
wntcrüs, c os mais capazes, nio estio de acor-
do acerca dc nada, nem mesmo em que o céu
se cncanlra acima de nossas cabeças, por
quanto 03 que duvidurn dc ludo duvidam disto
também, f: os que negam possamos com
prtender o que quer que seja, nCtfam que
compreendâmpsje$w o céu ncsüj posiçfio. n

duas L>p írt ir K:-ü t ccnistslindp umii cm duvi-
dar e outra em n^gar, aão as muis fortes. Além
dessa inumerável diversidade de opiniões, è
íáçiS verificar, pela eonfu.áau cm que nos japa c
a nicíerteza que todos sentem, que nosso julgjj

menio nao tem fundantemo sóEido. QuaiUíns
vm.ç\ julgamos divírsomcnic as coisas? Quan-
tas vczcí mudainüs dc idéias? O que hoje açf-
muu e creio, admito c creio na medida do pos-
3>cji iixIelv àS QDSSiÉíi facyldadíí, todos os

J 1

1

Cícero.
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noísm órgãos se apossam dessa opinião c por
ela respondem quanío podem: não podena
aceitar outra verdade nem a conservar com
maior convicção’ a ela dei-me por inteiro. Mas
nãtí me aconteceu, c não uma ve?, porém cem
ou mil. e diariamente, ter aceito do mamo
iíiíhJo alguma coisa que pósteriermente consi-
derei falsa? Que ao menos nos tornemos sensa-
tos a espensp no^as' Se tantas vem fui trai

do por meu juramento, se essa pedra dc toque
6 em geral defeituosa, se 3 balança está mal
rvguiada^ que garantia a mais posso ttr desia
ve^? peão será tolice deixar me enganar por
semelhante guia? E no entanto, ainda que o
destino nos leve r-i mudar quinhentas vezes de
ideia, a ultima, a atual será n verdadeira, a
infalível. Por esta sacrifiç&réihug nossos bens.
u honra, a vida* a salvação-: última nos des
gosta da primeira e a desacrtsdíta cm nosso
espírito

1^ l7
-. O que quer que nos preguem, o

que quer que aprendamos, c sempre preciso
lembrar que o homem o dá e o homem o rççc-
bc; a mão de um mortal nlercce c a mào de um
mortal aceita. Só as coig-as quír vem éo céu têm
direito ite persuasão c a indispensável auto ri

dade: tá das tracem a marcada verdade, itiuk

fi®SO| Cibos não as distinguem sc não a* obtc
mos por nossos próprios meios, kssu sarna c
grande imagem nào degem domicílio cm tão
miserável barraca, fte Deus por especial favor
nlo a houvesse preparado pira isso. não a
houvesse transformado e fortificado com Sua
gríii^L, Nossa condição, tão .sujei Ui n desfaleci
merno. dever hi inspirar-nos maís moderação e
discrição em nossas variações; devêramos
lembrar que, quaisquer que sejam as impres
soes; de nossa inteligência, muitas vezes são
coisa* tnha* c que as percebemos com esses
mesmos htMrurncnioa que amiúde se engana m,
K não há como estranhar que .« enganem, pois
a-, menores ocorreneras os falseiam e embo-
titnu 6 certo que nossa compreensão, nosso
julgamento e as faculdades de nossa almas*)
frem dc conformidade com o corpo e suas con
Linuas alterações. Mio temos o espirito mais
alilado, a memória mais viva, a raciocínio
mais rápido, quando a saúde c boa? A alegria
mui nos predispõe u aceitar ns ampre.ssiks dc
msiK-iru diferente da tristeza? Crede que os
versos de C atuía ou dc Safo agradem a um
ydho avurentú c rabugento tanto quanto a um,
jovem vigoroso e entusiasta?

Clcômenes, filho de AnaxandrkJas
p estava

dueme, Sülís amigos CCnsuruvain-lhc :i disposi-
çát» dc csptriiu e as ideias novas» que não Êhc
eram habituais. ''NaiuraLmenTe”, respondeu
lhes,

ÍA
poi& n àü estou como quando me sinto

Lucracio.

bem; e
r estando diference, diferentes são mi-

nhas opiniões e cdcias/’

A geme da chicana. nt> LribunaL diz comu-
munte. falando de um criminoso que se apre
senta a umJuiz bem-humorado: ''qu-s aproveite
a sorU:*\ E certo que as '-iCritença.-i sãn por
vezes mais sevçras c rigorosas e por vezes
menos duras, atendendo a circunstâncias. ate-

nuantes. R não há dúvida de que o julgamento
de quem as profere c sofre da gota, ou anda
ciumento, ou acaba de ser roubado, se ressente
da disposição de espírito do juiz. Õ Areópago,
venerável senado, julgava ã noite de medo que
a presença das parles inFluencLapse a justiça. O
próprio estado da atmosfera e a serenidade do
céu fazem que varie o nosso julgamento, 0 qtit

íonstata verso grega, citado por Cícero

t

Uu estado de espírito dos homens de dor ou de
alegria, v:irig cada dia que Júpiter lhçt dú

1
'.

Nàn Ka-n apenas as lebriís-. n hcbtda, os aciden
Lcs grnvcs que nos abnE^m o juízo; a.* coisas
tu ais insigníílcarmjü ü perturbam; e não se deve
estranhar, embora não o percebamos;, que. se a
lebre contínua nos enfraqueça a alma. ükerâ ;l

tnmhéiri 3 lebre iutcrmiLenre, guardadfi!^ as
propíífçõcs; íc n apispEcsini apaga lotalmutiLe a
luz dc missa inteligêncEa+ um defluxo úiCúnLís
tavdtnente a transforma. Por «onseituinte» mal
sty depara um s hora na vida em qyç nosso
juízo e nortnab A tal punit) está nosso corpo
-sujeito a eonsíomc* mudcnçits» c t movido por
tumaí molasi, que n« opinião çlo^ médicos
muito difiirilrncntc ocorre não havur nenhum st

cm mau wtado.
H, pum cúfriylo, a menos que esteja no apo

pcü c já sem cu nu não t fácil dtKçobnr c,v.sa

doença que oblitera nosiu julgamento, taruo
mais quanto a rázãu, sempre tão falha ç
manca, sc acomoda u memira como à verdade;
d qnu faz que suja difícil saber quando st des
regnlfl e quando podenu» eonfta.f nela- Dou
esse nome dc riu ao a cís u. aparendu de juízo
qyc cada um lurja em si me.sino c que :t res-

peito de uni mesmo assunta pode levar a cem
apreciares diversas e çunlraditérlos. instru-

mento Feito de ehumho t cerni que se estien c
dobra c se ajeita a todas as circuimânchs, A
todas os compromissos, £ quií um pouco de
habilidade basLa pyra Levar a amold&r-sc a
Quaisquer moldes. Por melhor que seja sua
intenção, se não se examinar de peno, t> que
pouca gente 1 :ty, ym juiz pode ser Bolicítada
pda benevolência (para com um amigo ou
parente) tanto quanta pela sdéía de vingança.
Sem it tào ionge, uma simpieri icndênda íhkiíti-

tiv« o tmpcle a uma predileçã-m ao escolher,
stm razão, entre dois objetos idèmicoa; um
impcrctpiivd impulso qualpuer pode âtuar
sabre seu julgamento e o predispor favorável
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üü desfavoravelmente s rí ada causa, forçando
a balança a pender paia um lado ou outro,

Eu que mc analiso, a fundo, e tenho os otho$
sempre voltados para mim mesmo » como quem
nâo tem muito que fazer alhures,

lL

que nào mc
preocupo em absoluto ctm ^ber que rei tudo
abaJou aJgures ou com que se alarma Tirida-
fcs'

1Sia
* mal ouso dizer as falhas e fraquezas

que percebo cm mim. Tenho o pé Lãn pouco
seguro, fraqueja tão facilmente. tilubeia ião
ícrn meiiivo* e minha vista é tão dcírQ^u]Etda,
que em jejum me sinto melhor do que depois
dc comer- se estou satisfeito com minha saúde,
se faz bom tempo, cts-me um homem amável;
se um calo mc dõi. fi uh

i

aborrecido, desagra-
dável. inabordável; um cavajq ctíjo undar nào
varin parece-me ora duro ora suave: o mesmo
caminho parecc-mc curto por vezes c pnr véies
longo; segundo a hora. a forma dc um objeto
ser ftie-íi agradável ou não; quero c não quero
empreender alguma coisa c o que mc apetece
íigora, contraria-mç depois» Mil agitações
inoportunas e acidentais verificam-sc cm mim:
ou sou tomado de melancolia ou dc cólera: um
outro mo mentí) c a irisicza que me emtolví,
niMfi togo a Bfigutr n alegria vence. Quando
pego um Itvro» tenos machos que considero
exceleu it-, mc imprecouum t encantam; de
nutras feitas folheio e$sç mesmo livro c procu-
ro cm vão algo que me deleite, (utlo se me alT

informe Nok meu:* próprios escrito* nem
sempre redeseubro o meu peiM&mcnlu, não u’l

rujiiy o que desejei exprimir c náo raro mc
esforço por corrigi-lo, modífícá-to. pois q
significada primeiro, por certo mais imercü
víitjie, me catapíL. Não faço sçriuo ir c vi t, Meu
julgamento nâo segue uma linha reis, flutua ao
leu: *'et>mq um frágil barco surpreendido em
alio mar por um vento furicMo"*' 1 * Muilo-t
yczm, o que faço dc bom grado como exercício
defendendo uma tese ooniradn jl tninh» iipj

niau. absorvo me a tal ponto na tarefa, que
nao miais percebo a& rumes dc minha verda
ílçíra ideia e a abandono. Empurro- me, pôr
asíiirn dizer, para o lado dc minhas tendências.

E ckixú-mc levt&r pordua,
Todos poderiam dizer o mesmo, se .se estii

dussem çomo eu. Os que falam cm público
sabçni muko bem que a emoção os indu? a
acreditarem no que aíermam, Quando estanius
com raiva, aplicamo-nos melhor na defèia de
nos.&.ui ideia; ençarnamu-Iu em nós. abraçam ü
la e<jm veemência e a consideramos mai ajusta
do que quando estamos calmos e dc sangue
trku F.xpomos uma questão a um advogado;
sontirtlo-lo hwtlJUUtí e sem convicção; c-Hk-

1113 llorãcm.
J,j| Caiulo,

indiferente defender e&ta uu aquela causa. í£e u
pagamoa bem para sc colocar do nosso lado,

começa a interessar -se. E se sua vontade se

aquece, eis que se aquecem ao mesmo tempo
sua razao c seu saber ç a verdade uparenie
deixa de Lhe inspir.ir a menor dúvida. Pcrsua-
de-sc de que assim é, c o crê. Não sei mesmo sc

ü ardor que nssce do despeito é da ubstinaçao
que experimentamos ante a opinião e a vioièn-

tria do magistrado, a excitação causada pela
ameaça do perigo, Ou ainda o desejo dç gunhur
prestígio, não lerào levado corto personagem
(que poderia apontar) a subir à fogueira para
sustentar sua opinião, pela qual. em liberdade
e no mein dc stus amígoá^ não sç expusera a
queimar um dedo.

Os abalos c golpes que aiingçm nossa alma
pnr causa das paixões do uorpo, aturitn forte-

mente sobre ela. Maiores ainda sào its que Ihç

prnvcTU dc suas próprias paixões, as quais
tanto a instigam que quase poderíamos afirmar

qnc + sem duzi, permaneceria inerte, como um
ti avio cm plctíu iriur quando o vento o não
assaste. Quem, a exemplo doü perípatÉEicos,

ddendcsse essa (ese, nào nos trana prejuízos,

pob é subido que em sua maioria as bclus
ações da alma proceticm de noivas paixões e
precisam de seu impulso. Mão sustentamos que
:i valentia se mauilesbt melhor sob a inílnincia
da cólera '-5 "Ajux foi sempre bruv*), e maif;

bravo ainda cm .seu furor
"*

1 \ Nâo c quando
nOK zangamos que melhor perseguimos o maJ-
feitor ou inimigo? E há quem pense que os
advogados provoquem a cólera dos juí^ tão-
so mente pnr;t obter gtinho de Causa.

O desejo imoderado das grande* coisas,
meia dc Tfmisíüdcs e dç Qcinóstcnes, 1'oi o
que induziu 03 filósofos a trabalhar, viajar por
pjiises longínquos, c ê o que nos conduz h
Honra, ao sabçr, a saúde» a tudo o que ê útil. A
euvardia da sdnun que fax qur ^upi trknms çr

tédio e o desprw/er, dá à rtossíi consciência a

possibilidade dc se arrepender, dc sc resignar
ante os flagelos que Deus nos envia para nos
punir c ante fls que resultam dc uma ad minis
irnçao çnrrupta, A cõiíi paixão predispõe â.

clemência; a prudência dc que nos valemos
para aiertdcr à nossa conservação e nos dsrigir.

í despertada em nós. pdo temor. F quantas
belas açíjcí se devem è ambição

!
Quama*, á

aEls Lipinifui t[uc de rM)fc mesmos! Em
iuma, uão tiú virtude maii úu menos elevada c
admirável setn alguma agitação desordenada
da alma P Xao seria essa uma das razões pelas
quais os epicuri i;ta& isentaram Deus dc quais
quer umdjMifhK com os no.ssus negócios luinin

nos? Tanto mais quanto os efeitos dc sua bem-

J1 * Cícero.



dade não podem exercer-se sobre no* scm que
perturbem o repouso de nossa aJma cam h
movimentação de nossas paixões, as quais são
como picadas esiimulajites que a incitam aoa
atos virtuOSOS, Ou Lerão ejtMS filósofos pensa-

do de outro modo <- considerado a_x paixões
cu-jilu tempestades que, uma vez dcsen-ca
tlcadas, desviam ü]|ulhüüiumçn^ a alma de
sua quietude? ‘'Assim comú entendemos por
mar calmo a ausência do menor vento sobre
suas ondas, também consideramos que a alma
está serena quando Ocnhurna paixão a como-
ve** 1 «,

Que diferenças de sentido e razão apresen-
tam nossas paixões em sua diversidade e quan-
tas ideias dessemelhantes disso resultam? Que
segurança not oferece uma coi^a üo instável,

oVi imóvel, sobre a quaJ a confusão reina, que
sò sc movimenta por imposição alheia? Sc
nosso juífíamcn to depende até da enfermidade,
e das perturbações que cspcrimcnlamus; se 6

preciso que seja presa da loucura para reccbcr
j. impre^ftt) das coisas, como poderemos con-
fiar nele?

Parece-me demasiado temerário assegurar a
filosofia que m homens nàõ produzem suus
maiores obras, us que mais os aproximam da
divindade, senão quando fora de si- c fanosos.
Assim noü aperfeiçoamos fiel a pttVação da
razão, ou kcu embotamento ! Qs caminhos
naturais que levam ao gabinete dos deu^s são
pois a loucura e í> sontjí \ inda conülaL tição J Ê
pela desordem das paixões que no* i ornamos
virtuosos, pelo seu aniquilamento na loucura
ou no soro que nos; [r:m sforrcianrtos cm proib-

ias e adivinhos í Nuntin, estive tao inclinado a

aeredUâ lo. Cedendo u inspiração irresistível

da verdade santa. o espirito filosófico vè-*c

Jprçado y reconhecer, contra o que su remava,
que a iranqüiúdnde. a uafma, a saúde que se

esforça por dar â alma, não constituem pura
da (íeu melhor estado. Acordados. estames
muis ndormceidoi do que se dor misse mos;
nossa sabedoria é menos, sábia do que a loucu-
ra; nossos, sonhos vutérn mais do que nossos
racioctnbs; o pior lugar que podemuü ocupar
ésln em ruis mesmos, Mas nâo pensa a ftJoSo-

Ha* por outro lodo, que podemos imaginar que
a voz que torna o espirito, quartdn aparado do
corpo. ii& lúcido, grande, perfeito, enquanto
mergulha nas trevas quando encarnado, não é
a vqz que parte Jli cípEriio do homem terreno
ignorante e privado de luz? Logo, eomo con-
fiar rida?

Ci>rno srm mole por temperamento, e pesa-

do. não tenho grande experiência dessas v\^^

lentas u^iLaçóes que se apoderam subitamente

* Cícero.

de nossa alma, sem lhe dar a possibilidade de
sc reconhecer. Mas essa pai são que dizem ser

provotada pela ociosidade c atinge os jovens,
embora sc desenvolvendo kntamence, dá bem
•d idéia, aos que procuraram opor-:*: a seu pro-

gresso, do alcance da mudança c alteração que
experimenta o julgamento. Esforcei-me outro
ra por conieJa e combate-la em mim. pois nâo
me comprazo nesse vício, e só cedo quando me
arrasta. Sentia essa paixão nascer c dçscnvol
vtr-sc, desabrochar- se em mim e me possuir. O
efeito produzia- se á maneira da embriaguez: o
aspecto das coisas mudava' c via as dificul-

dades ík> empreendimento se acertarem ç
tornarem fã-ccis de vencer; minha razão c
minha consciência uederrum Em Hcjguhjsu ex-
tinto o fogo, de imediato* com a rapidez do
relâmpago, minha alma revelava outros objeti-
vos. modificava- se. meu julgamento mtxLava-
as dificuldades em voltar airá* parcelam
aumentar e tornar-^ invencíveis; as mesmas
coisas tinham outro gosto, e aspecto, diferentes
daqueles que sob $ influência do desejo anles
apresentavam. Qual desses estados c mais
verdadeiro? Pírro declara não o saber.

Nunca estamos mieiramcíilt ternos de
cníerm idades. O Topo da febre aliem a com o
tno dos tremores: dos efeitos de uma ardente
paixãoj Cíuniitjs rw>s dc outra cxeuflül vamcnLc
Irin. Quanto mais nos lunçamos à rreme tanto
mais recuámos ;i seguir: ‘'a^sim o mar, em .seu

duplo movimemo, ora sí precEpiln em direção
ria corílá, cobre o rochedo dn espuma c íe
(íxpnndc ao lemgç petas pmíctóujra tccuíi cal íc
gando Qb. sehbO« que trouxera, e foge, deixando
a praia descoberta” 11 1 v

,

Cófihçcentíü ;l Lnütâbttidáde dc mc-u julgo
mento, reagi e. aocepdoitn Irrenrc, cheguei a
ómft certa eonl i rui idade de opinião. eonsÇí
v anilo mais ou menos muiiiis as que :l prtnci
pio nvcr:i. Pois. qualquer que scj;t a aparência
dc verdade que pode ter a novidade, náo mudo
dí medo dc perder nu trocii. Incapaz de esco-
llier por mim mc^mo, confio na e:ieothn dc ou
irem c LiLceihó-rnu ús condições cm que Deu-s
mc colocou, ,sfim o que não poderia inípcdir
me de varior amiúde, Assim è quç, com a
graça de 1^%, conxervei inteiro-s. sem inquie
[açous nem casos de consciênciu, as amigas
crenças dc nosisa religião, u despeito de (íuitau

seitas e divi,sóos observadas c\Xi ilosso século.
As obras antigas refiro-mc ás boas obras, sé-
rias c dc conteúdo, atraeni-me c influem gran-
demente cm mim. A que lenho á mãu é sempre
n que me j ntcrcssia. niais: acho que cada unifl
pur sua vez ciii com a verdade, mçsmo quati

do as testi são antagónicas, fissa facilidade

31 ’
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que possuem gs bons uuLorçs dc tomar veros-
3ÍTT1 tJ o que apresentam — e nlo hà nada que
jiàci se esforcem por pin l ar com cores susceti
vei-> Ué? ludibriar umn simplicidade igual à
minlta mostra de maneira evidente a n-n.-

quüziL d ti suas provas. O céu c as estrelas
foram dar ante tres mil anos considerados cm
iTiovicncnLo. Todos acreditaram, até que Oean-
tes de Samos ou, segundo Teofrasto, Nicetas
de Sir acusa, ?je- lembrou de sustentar que m
lerra é que girava em tomo dç seu eixo,
seguindo o cueulo oblíquo do zodíaco: e em
nosao tempo Copcrmco demonstrou tàõ bem
ü&se principio, que do 3c kc vnle cm scuê. cálcu-
los astronômicos, Que concluir» senão que nào
temos que nos preocupar com sabeT qual dos
sistemas ç o verdadeiro? Quem sabe sc daqui :i

mil anos outra sistema não os destruirá a

ambos? “Assim, o tempo modifica o valor das
o objeto aprtíciadn cai crti dcscrcdiu^

enquaitln o desprezado passa a ser apreciado;
désejarrt-no dia a d-i.i mais, é udm irado e ocupa
o primeiro lugar na opinião dos homem:

"

3 ,a

Temos, portanto, quando se apresenta uma
rtí.)va doutrina, razoes, dc *obra pum desconfiar
e lembrar que antes prcvaleciu g dou ( r In st

oposta. Aftsirn como esta foi derrubada pela
recente, in> futuro uma terceira substituirá
provavelmente a segunda. Antes que ns princi-
pieis dc Aristóteles tenham tido crédito, outros
existiram que também davam stffodação à
ra^fto bumann, Que carta de recomendarão
trazem o* últimos? Que privilégio ttfpetiíal lhes
parttmc que as ncft&a-S invenções; o? preserva
râí> cicrntmmie? Não estão muís a *í,itvo de
^rcrji rejdlndns quanto 05. outros. Quando m-c
atiram um argumento ix>vo. ponho nie n perv
sar que v que nao pude fevolver, outro resolve-
rá c que dar fé a todas as aparências de que
nào nos podemos defender é grande &imp1íci-
dádí\ Iüso levaria 0 cesmum dos morUijí - e
nós todos ú somoi a vet sua fé girar de
lodos os lados como um caia vento, porquanto
acalma nuilc&vcl e pUhriust réí&berU irnprcs

soes sucessivas, np^gando sempre n àliíma o*,

vestígios das precedentes. Quem se considera
sem argumentei diante das dcuitriítas novus,
deve respondei-, como é d d uso, que vai cônsul
tar seus oonsclheims ou reportar se um mais
sáhiíts dentre 05 que O educaram.
Hà qunmo tempo existe zi medicina? Afir

ma se. nmrctanlo* que um inovador chamado
Purucdso modifica e destrói as regrai antigas
e sustenta que até h-tsj-c só *iervira:m paia m fitar.

Creio que provará facilmente suas afirmações
mas confiar- lhe minha vida pnra que aitisle n

super inrid ade de seus métodos seria grande

a 1 u
I.Ei^rè^iíi

estupidez, Nào se deve confiar em todos, diz a
máxima, porque todos sao capazes dc dizer

qualquer coisa que lhes passe pela cabeça, Um
homem assim predisposto a inovar c reformar
dcntjo do terreno da física, d^Èa-me. nào faz
muito, que os antigos se haviam enganado
acerca da natureza e dos efeitos dos ventos, o
que me provaria se o quisesse escutar, Depois
de ouví Jo pacicntcmenlc desenvolver argu-
mentos muito plausíveis, indaguei;

llComo
então os que navegavam aplicando os princí
pios de TeofraBío conseguiam ir parei o Oca
dente quando os ventos sopravam cm direção
do Of icíiiie? Iam dc lado ou recuando? — f fei-

tos do acaso, respondeu. O que é indiscutível é
que laboravam em erro. - Pois cníao, repü-
queí, prefiro Ox eleitos ao raciocínio/' Ora. são
coisas, nào raro aut^^õnicai. Afirmaram mc
que em g-eomelriu (ctência que pretende içr
alcançado o mais ;iíto grau de exatidão) hà
demonstrais incontestáveis que contradizem
Ludo o que a experiência declara vcrdadeirí)„
Assim c que Jügque? Petelicr me dizia, cm
cas.i, haver desoobedo duas línhus que cmbpru
se dirigissem um;i nu diruçlo da oulrít, aproxi
mando-sc sem cessar, jamais 44 encontrarjam,
netn mesmo no infinito, 0 que demonstrava,,
I‘.iti tudo empregam os pirróníco-s unicamente
seus arsumetuoi. c ücu raciocínio paru cumbn
ter nt: nparénems sob m quais m apresentam, d
c maravilhoso ver até «ndc a sutile/a dc Possa
razão obídcce aa desejo tk luiar contra ei

evidérteja; cies demonstram que nào nos mexe
mo*, nào fidnmos, que o pc.no c o caEor não
existem: c mo com um vigor de ú/gumcniação
que no* convence da vcr^klftde dus coisas
mais Urvcrüsdrucis.

Ptolomeu, que foi personagem de rcile*,
determinara os limites -de nosso ntutido; os
filosofas ftntigos püTtüavám nada ignorar a esse
respeito aoerca do que exista, sdlvo algumas
ilhas longínqua^ quç padiam ter escapado às
suas investigações: ç ? hít mjt anos, fora agir
como os pirnmieos pôr cm dúvida o que então
éruinnvfl n cOfmograflM c as opiniues uceitus
püf IíkJos: referir sc à existência de nntípíttliis

era hereshu |.í cis que neste século descobre
um uonLtneme de enorme extensão, nào uma
ilha, mas uma rcgiio qua^ç igual em superfície
às que çonlictLaTTSos, Õ5 g«égrnfbs dc Í1ÚA50
tempo oèuí deixam de ufirmur quu agora tudo é
conheeído: “pois nos comprazemos çom 0 que
Lemos, o qtie no,s parece superior ao resto” 3 1 11

,

Pergunto então su, visto que Ptolomeu sc engu
nou ouLrL>ra acerca do que constituía Lj- ponlo
de par Lida dc seu raciooLtno, não seria tolice

acreditar hoje rcsoluiamentr nsá itlêias de seus

11 n Lucrêciíj.
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sucessora^ c se rtão é provável que esse gr&rtde

corpo denominado o “mundo 1
’ seja bem dife-

rente do que julgamos?
Platão sustctEta que sua fisionomia se modi

fita dc Uídas as maneiras: que o céu. as «tre-
las, o sol mudam por vete* inteiramente o
movimento que os vemos real bar, í ornando- se
o Orienle, Ocidente- Os sacerdotes do E&ito
comeram a Herodoto que desde seu primeiro
rei. onze mil e. tantos anos atrâ* (e mostra
vam-lhe efígie* e estátuas deÊe&. executadas no
tempo em que viviam) a órbirn do sol variar

n

quatro vezes
:
que o mar e a terra se iram*

formam aJtcrn ativa e reciprocamcnic; que a
criação do mundo è indeterminada, o que lam-
bem di?em Aristóteles e Cícero. E é também a

opinião de um dos nossos sábios, o qual,
apoiando- sc no testemunho dc Salomão c
Isa^as, apresenta o mundo como lendo sempre
existido, sujeito à morte mas renascendo após
transformações; g q,iíc responde ã objeção de
que Deus fui cm certos momentos um crindor
sem criaturas, que por vestí* pcrmaoçceu no
ócio, deste saindo para retocar Sua obra e

estando assim Efo próprio sdjeilo <t mudanças.

Na muis famosa escola da Crrécia o mundo
ê cóTiíklcríKlo um dèu.1

*. criado por ouirh deus
mais poderoso. Constitui-sc de um corpo c dc

uma alma; esta ocupa o centro de <mde se

expande para a periferia em obediência ãs mes-
ma» leis que regulam os acordes musicais; esse

mundo tcfln os ápAnãgios dn divindade, ê feliz,

grande, sábio, eterno; nele ‘.e enemumm otilroí

deurícs; a terra, o mar, o.s astros, os quais se

mantêm cm perpetua e harmônica agitação*
cspccíe de dança divina, ora se encontrando,
ora se afastando, escondcndo-se e se exibindo,
mudando a ordem cm que perambulam, ora
um: à frente dos outros, ora atrás. J-lcrádiio

consítoava o mundo um braseiro incendes-
eente. dfsLinado n inflamar st* c consumir-KC
um dia, p&ra renascer novarnenEc.
Quanto aos haméttâ, di? ApnJcio. sao mor

tais como indivíduos c imortais como espécie.

Alexandre enviou à sua mãe a narrativa de uni

sacerdote egípcio, tirada dos monumentos, que
icstciriunhava a antiguidade da nação, a qual
se perde no infmitu. e relatava a origem aulên
Etca e o desenvolvimento de outros países. Ct
cero c D iodoro dizem que em seu tempo o$
caldeus linham documentos que rcrtiuntavain a
quatrocentos e i tintos mil anos. Arisiói-ele.*,

Plínio c outros, que /oro anuro vivem seis mil
anos ames de PLuiãii. b$íe último nfirma que
os habitantes de Saís poluem arquivo* dtrtíko
mil anos e que a construção de Atenas gçottélj

mil anos antes da ck Sais. Epicuro acha que o
qut otaçrvamos. na terra existe iguafmcntc e
cm idênticas condições cm muitos outros mim-

do.s. E uma tal as-sertiva ele a houvera feito
com mais segurança ainda sc lhe Livcssc .sido

dado conhecer o «ovo mundo das índias
Ocidentais, tào semelhante ao nosso de hoje e

de üutiora.

Em verdade, considerando o que sabemos
de divefSILS práticas tsn eurso nçstu LCrra, fj-

quçj muitas vezes maravilhado corri ver que
cm tempos c lugares remotos? se encontrem, em
número tão grande * opiniões populares e cos-
tumes e crenças selvagens tão semelhantes,
em bar 3 nõo pareçam ícr origem no estado
atual dc nossa irtreligciitia., O espúrito humano
realiza realmcnté grande milagres, ma& pssa
correlação tem ainda algo mais estranho peb
similitude de ecrtos nome* c dc mil outras coi-

sas; pois neste mundo novo, véem-*ç povos
que nunga ouviram falar de nós, c uuirc os
quais sc pratica a circuncisão. Alguns hà cujo
governo cabc ás mulheres, c entre eles obser
vam- se o jejum ç a quaresmã. bem como a cas-

tidade. Descobriram -ac mitros quê pussuíam a
cruz Como símbolo; oulrus honram os ntprlos;
outros, ainda, usam n eruz de Santo André
como proteção contra as alucinações noturnas
c a eoliKüani sobre os leitos das criança* para
que íi^ proteja üonira feitiços.; cm certa uuçuo
nti interior da$ terras, unçonmni^e uma grnn-
dc cruz dc madeira e que era adorada como
deus das çhuvas, Gbservarnm -se práticas pc:ni

lenciârins esnln mente iguais áü nossas, o uso
de miirâs. o celibato eeicslástlço, a arti- da
udivinh^çáo pelo exame das víscera* do* uni

mais sacrificados, a abstinência em matéria dc
carnes, e priííiís. o emprego pdos sacerdotes de
urnn tirtgun especial. Observou st também n

existenda d.i idéia dc um primeiro dvüs expu]
so por seu irmão mnts moço. hem como a que
üx homens foram criados no gozo de içulas as

comodidades imaginárias, de que depóis &
vi Ni ui privados em virtude do pecado; n de que
forínn expulsos do território que ocupava m,
tcnslo piorado ns nuas coadiçóca; a de que
outrora foram submergidos por mm inunda
çàn provocada pelas àgua^i do céu t só algu-
mas famílias CM aparam, subindo ao alto das
montanhas e refugiando ne em cavernas çacn
uoimais de dlvçfKq* espécies^ íupnndo asentra
das para se salvarem. Quando perceberam que
M chuvas EÍnh&fti cessado, fizeram os cães saí

rem, os quais volrarLim limpo* c mn th ado a,

dedu-zinda elea que as águas náu haviam bui
xado aind3. Pouuo depois soltaram outros que
voltaram enlameados; saíram então des pnt-
prios a fim de repovoar n mundo que enenn-
trãrarr chçio de £trpen|c^ tinicamentc.

_
Entre alguns povos existí a erénça no juízo

finai; P°f ís$0, sentiam se profundajUente ofen-
didos quando os cspanbots, escavando os
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cemitérios, a Elm de arrecadar ücmtoEj disper-
savam us ossos dos túmulos, pois esses qssüs.
espalhados ao acaso, dificilmente se juntariam
e se rcconstitu iriam.

O comércio aí se pratica por meio de trocas
e existem teiras c mercado com tal ubjetivo.
Anões e indivíduos disformes sàú empregados
no divertimento dos príncipes, A caça com fal-

cões ou pássaros análogos é praticada. Ha
impostos abusivos. A arte dajardinagem disco-
rativa £ conhecida, E conhecidas são as dan-
ças, as petoiicas, a música instrumental* os
brasões, os jogos dc boia, dc dados e de azar. a
t[uc sé entregam apaixmiadamente, a ponto dc
jogarem 3 própria liberdade. A pFÜtiea da
medicina compreende cxelusivamcntc axos dc
magia e encantamento. A escritura compõe se
de hieróglifos. Encontra-se n crença em um
Deu.^ que draeeu ã terra e viveu na castidade,
jejuando e farendo penitência., pregando a lei

natural e a observância do culto, c que desapa-
receu sem ser atingido pela morte que a todos
atinge, Acreditam cm gigantes. Usam bebidas
suscetíveis dc provocar a embriagues c bebém
ate 0 estado du inconsciência. Dispõem dc
ornatos religiosos Corn imagens dc caveiras c
ossos, dc água benta. dc mantos e fazem asper^
soes, Mulheres e servidores disputam a honra
dc morrer com 0 marido ou senhor, O primo
geriuo herda Itido o que possui o pai; os outros
nada percebem c devem obedecer, è COütumc
que os que sfe designam paFa 0 desempenho dc
uds ou quais cargos mudem dc nome. Asptr
gem ns efinnç.ix reccin-Fmsijjdas eom um
pouco de cal, divendu: vem, do pó. ao pó volta
rás. Praticam a arte do;* augúrios.

Ewcs vagos simulacros dc nossa religião,

que se observam em certos ex*mp!ct. bem
demonstram sun dignidade e divindade. Nüo
somem e penetrou us nações iniléis dc nosso
hemisfério que a imitaram cm partt, m as ainda
oji bárbaros, ramo por inspiração sobrenatural
que a leva a espalhar se pelo mundo inteiro.

Encontra se até a noção de purgatório, ma*
sob outra forma: o que entregamos ao fugo, aí

se entrega ao gelo e esses povos, imaginam que
as almas são punidas e purificadas com 0
.sofrimento do frio, Isso me recorda outra
divergência nas idéias assiu divertida: en
quanut ceslBü tribos apreciam a circuncisão

Como os m aome Lano s u judeus, outras, ao
ranifário, com a ajuda dc cordoes fixados ã

pele, estiCíim 0 prepúcio até que cubra a extre
midade do penis como stt temessem 0 contato

do ar. Outra divergência se notu nos festejos c

homenagens aos reis. Em tais circunstanciai,

cnícLíamQ-oüi com nossas vestimentas mais
nobres. Pois em alguns países* afim de eviden-
ciarem a superioridade do soberano c sua pró

pria submissão, seus súditos apresentam-se
vestidos de miseráveis trapos, e ao entrar no
palácio cobrem suas roupas com um manto
rasgado, ressaltando Jis^im a personalidade do
senhor, resplendente entre os demais. M;-is

continuemos.

Se a natureza encerra, ramo o faz com
todas as coisas, dérllro de suas regrai na Lurai s,

as crenças, os juízos, as opiniões dos homens
se suíls evoluções são dcLcrmj nadas, se tem seu

momento, ac nascem e morrem como os repo-
lhos; se n cçu 03 agita c varre à vontade, que
autoridade segura e permanente lhes atribuire-
mos? A experiência prova-noi que a nossa
organização d-ceorrç do m, do clima.. do lugar
dc nascimento; que nào somente a nossa tez, a
nossa estatura. 3. nossa compleição, nossos
meios físicos; disso dependem mas ainda as
faculdades de nossa alma; “o clima nào contri-

bui apenas para o vigor do corpo, porem igunl-

menie pará o dc? espírito
1

’, diz Vegádo, c por
iwo escolheu a deusa que fundou Atenas um
Clima cm quê os homens se tornam mais sá-

bios. como 0 ensinaram a Solou os sacerdotes
egípcios: "o Hf dc Atenas e leve. o que dá aos
atenienses mate Fltturíi: o de Tebns é pecado,
pot isso tem os seus habitantes mais vigoroso
0 espírito

“

5]iD
, Por conseguinte, assjni como

os animak apresentam diferença desde o
nascimento, os homens nascem mais Ou menos
bclkosos, justos, tcmpcnuittís, dòtcts; aqui
amam 0 vinho, alhures 0 roubo e a libertina

gem; aqui propendem para a superstição; alhu
rc* pum ft, incredulidade; aqui apreciam a

liberdade, alhures a -servidão; são sábios ou
arlistus, grosseiro# ou espirituosos, obedienteí
ou rebeldes, bom ou mau# segundo a iip

lluênçia do lugar onde vivem, Se os transplan
tum, tu» iciidénuias modifLtíim-se coroo ocor-
re com ã-s árvores, Por esse motivo Ciro nlo
autorizou os persas é abartdonarem *eu paí?
duro e montanhoso a Hm dc emigrar para
outro suave e plano, dizendo que as terras

fecundas e fáceis engendram homens sem ener
ght, c^píriíos estcrçjs. QuoJido vemos sob algu-

ma inHueacia oeYsste flore Mer uma determi-
nada aríe. uma crença substdu ir-se outra, tal

século produzir caís temperamentos e predis-
por a humanidade a tomar tal ou qual partido,

o espirito humano mostrar -se ura vi^ro>sn,orA
cstioíido, como se observa com as terras dc
cultura, onde as prerrogativas de qut nos jac-

tamos? Sc um sãb-io pôde ter desilusões, cem
homens e naçoex inteiras t> podem também, e,

em verdade, 0 meu ver. n gênero humano intei-

ro .sc engana há séculos acerca disio ou daqui
lo. Que certeza poúmos alimentar de que por

20 Cícero.
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vezes desse- dç sí enganar e que no século atua]
nàn esteja laborando em cito?

Enlfc outros testemunhos du fraqueza dç
riosso espírito um não deve ser omáiido;
mesmo quanto ao que deseja, o homem não

escolher. Não ê apenas quando estamos
de posse de alguma coisa que não sabemos o
que nos saiá&liií ; c lambem quando nossa
ima.R Inação trabalha sozinha e que nos basiu
desejar. Dui.xerno-la curtar c cose tirítr ã vonta-
de, nào chegará sequer a designar o que ambi-
ciona; ”sabe a raáão o que deve temer ou dese-
jará Quando* jamais, concebeu algo de que
nan se arrependesse mais tarde, nlesmú se os
fatos atendem ao que esperava ?"** 1

lasú fazia
Sócrates pedir somente aos deuses o que eles

sabiam
^

ser- the útih E a pniLc dos lacedemô-
ntLK, pública ou privada* visava símpLes-mente
nbíer o bom u o belo que bem entenderem os
deuses. “Pedimos uma esposa e queremos
TsJhos; rrsas $0 Deus salte como devem *cr esses
Hlhíís c essa esposa^522 . Nas sua& súplicas,
dií O oriStao a Deus: "suja fcila u vos-sa vonlü
de * c asj,iffl evita a desventura que os poetas
atribuem a Midas. Este pedira aos díuscs que
tudo 0 que tocasse se transformai cm ouro.
Deus quis* e seu vinho virou ouro, c seu pão foi

de o uní, ale as penas de seu leito d sua camisa.
o suas veste 5, ç cte se ue^brunhou com u sai is

façao dada a seu desejo; pois o presente era
insuportável. Foi lhe necessário suplicar nova'
mame a fim de que cessassem os efeitos de sua
solicitação atendida; “espantado com mal tão
inesperado, rico e indigente a um (empo, qui^u-
m ibjiij- ííã suus riquezas c se horrorizava com
o objeto de auas súplica-s" 3 7 *,

Eu me imo, na mocidade, pedi ao dcsiino,
entre Outros favons n Ordem de São Miguel;
ern então a mais insigne condecoração da
nobroui francesa c mültq rarjunente COnCftji-
Ja. Deu-ma o destino, mas cm con díçoes
divertidas; em ve/ de Ijuter com que me de-
va^w para flbtá-la. trouxe a a mim a mesmo
mais baiso,

Cléohis c Mima, Trofõnio e Agamodé*,
lendo pedido, os primeiros a aua deusa e os ou-
irüi a sou deus, uma recompensa digna de sua
devoção, receberam eomu preseme a morce,
hii como ü que percam as poiindas divinas
de nosía (dicldaJe, difere mtjjio do que írrtagi

namos! Deus podería outorgar-nos rtqucia,
honrar ia.s, vrdu c ate saúde, e isso nos ser por
líÊ/es prejudicial, pois o que nos agrada nçrn
sempre nos á salutar. Se cm vez de nos curar.
cnvtó'flfif, [l mortcoti uma ágravuçüodc nossos

1?1 JuvcnüLr
322 ld

333 Ovidio.

msles; “tua vara c leu bastão consolárani-
me’ í2 4

, assim o fax pm-que e o que cm suu
sabedoria lhe dita sua providencia. a qual sabe
exatamente o que nos faltâ- E nós nao o pode-
mos saber. E o devemos £er um muito boa
conta, vindo de mão tao sábia c bondosa: tL

5E

queres um bom conselho, deixa aos deuses o
unid&io do que te convém e ice útil; querem
mais ao homem do que este a st tfiesmo

" 32 &
,

Pedir-lhes honrarias. cargos, é pedir lhes que
nos joguem nu batalha ou em uma partida de
dados ou em qualquer outra coisa cujo rcsul
fado dcscíMihecemos c seja duvidoso.

Não há assumo que provoque controvérsias
mais violentas entre os filósofos do que o sofoe-

riirso bem. Em que consiste? Vano afirma que
duzentas e oitenta e oiki seitas nasceram dessa
questão. "Ora. desde que não concordemos
acerca do soberano bem, nossas opiniões
divergirão a respeito de ioda a filosofia

" 3 3 fi
.

“Parece-me ver três convivas de gosios dife

rcnlei;; que lhe* dor? Que nào lhos dar? Privas
Um dn que ele aprecia c O que ofereces aos dois
outros lhes desagrada **9 7 s

. Eis a resposta que
a natureza deveria dar a suas discussões. Uns
acham que nosso bem soherano es(ã na vínu-
de; duiros na volúpia; ou Eros que ele consiste
em deixar que a natureza qpm; outros o
encontram cia «ler eia; ouirog na ausência iíç

sofrimento; outros cm não se deixar íuviu
1

pelas
aparências, A estn última maneira de ver.

liga-se aquela do tempo de Pitigoras: “nada
nd mirar. Nlumici-Oi v quage p ünicO' meio de
assegurar a fdiçidadc"íiB s objetivo vi.vado

pçlfl wiiix Firro. Anstóldcs quãlÉllca de
magnitude nada ud mirar; e Arcesílau dizia que
o bejTi consiste cm ler um jiilgamcmiOí reto e
intlexível, junto ít tudo o que contribui para
üMiim n rnomur. E que o vício e o mal rcgulUlm
üjü concesajoíf c ápljcáçõcs que lhes determi-
namos. f; verdade que, apresentando essas
propo^Èpõci como isentas de dúvida, Arcesilau
fugia ao procedimento habitual dm pínómeos.
Qtiíindo tütcs di7em que o soberano bem c a
tàaxãxix (Ato é, a calma perfeita, a imobilidade
do julgamento, não o querem afirmaT út
m^iidra absolyia, O mesmo estado de espirito
que os impele a evitar um precipício, preser-
var-se dn frio da no ice, leva os a emitir mn
idéia e rcehaçaj^ouira; a afirmação carece par a
ele s de £ón scqüênc

i a.

Coma eu desejar ta que, enquamo vivo,
alguém, Jü.hLo üpsío. p^T exemplo, o homem

>a < SuJmoi.XXlI, 5.

%
JLivvniil.

3-36
Cícero.

32 7 Hurãcáo.
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mais sábio que possuímos, cuho. judie io&o.
primo irmão, desse ponto de vista, de meu
Totirncbus, tivesse voníade, saúde c lazeres
para col ijr_i r c classificar, por categorias, com
ioda a sinceridade, as opinkks dos filósofos
antigúS acerca de BKFBSO scr c Tjossos COSíurnes.
bem l-ottiq as eoniroversins de que foram obje-
to, o credito de que gozaram. Ü também como
hcus auUjrcs apl içaram Lao memoráveis e edifi
carnes prece icos em sua vida Sma uma nbru
bela eikil í

A que eonfusio chegaríamos sc buscàs-
ternos cm nós meamos unta orientação para a
nossa conduta ! O que a razão aconselha, e
com aparência de verdade, é que cada quaJ
observe as lçjç dc seu pais. P. a opinião efe Só
crataK. inspirada, diz ele, pela divjndadc. K quu
quer e&ta dizer com IssOí senão que nosso
dever se subordina ao acaso ^ .Se o homem
conhecesse a justiça c o -certo, sc tivesse cm
mtra tipos reais, se o;* pudessa represe rtíjir cm
sua esseneia. não os fWia consistir na i>be
dicncia a tnis ou quais co*!urcics: não seria nu
fantasia dos persa* ou indianos, que sie çon
substanciariam. Nada mais úo que as Ids esíâ
sujeiUi a variações contínuas, Desde que rta,sci,

vi mudarem três ou quatro vezes dos ingle
sush e nsUi somente quanto h política interna,
que üc admite não ser fixa, mus também tom
rcferòndít ao ponto mar* importante dc (odos:
a rciigjâü. Sinto mc envergonhado e despei
(:td-i] t porquanto religião jã teve ligações-

com esse país c oin minha família ainda so
bram veiíiIgtoA de aniriío pareniesço com esse
povo. Lm nom província- aqui mesmo, vi atos
que constituíum crimes passíveí* de pen.i dc
morte (ornarem ?.c legas?;. I acualmcine, obc
dictiies a um parí ido, estamos expostos, segun
do ns res da guerra, a nos tom armo*’ um
dia criminosos de lesa humanidade ç divinda^
dc. Pojs sc o p uri ido aduarso rriunfaiíNe, as
idéms contrarias prevaleceriam e nossa jusúga
passaria el ser injustiça. Nào podia aquele deus
da antiguidade mais dartmente mostrar a que
j>onto q homem ignora o scr divino* c ensinar
lhe qye sua religião era produto da imagina
çat>, útil apenítfi a eoníi>]idação do. socíisdudc.
quando dec] arava aos que o consultavam "que
n verdadeiro culto conrisie cm que cuda qual
obodeça aos usos e cos Lumes locais

11

,
Quunto

devemoí ser graíns a bond-BcJe de rm sso í

rano Criador por nos haver eicJcireddo acerça
d n tolice de nossa fé em lais culto* c por ter
leito que nossa crença assente hoje no nPkcrce
dç Sua paJavra sagrada

E

Nc.-Ue ponto OíipttjJ ã filóStífia di7-rtü-s que
sigamos as “'Ecií: dc rtosso- pais”, isto é, esse
mar agitado das opiniões cie um povo ou de
um príncipe que pimam a justiça com tão

variegadas cores e ü transformam segundo
5uas paixões. Meu juízo nâo tem flexibilidade
bastante para aceitar tal soluçdo. Em que con-
diste esse bem que amanhã jí 0 não serã e que
a simples travessia de um rio modifica? Que
verdade será essa que ê uma aquém e outra
alem das montanhas? São divertidos o.s quu, u
fim de uutoFg.ar maior uulcnntidade as te is,

dizem qu.c íh há iniutávcis, pcrpé(qas, a que
cbamani leis naturais, as quais seriam inatas
no homem e em número dc três, segundo uns. e
de quatro segundo outros: e outros afirmam
que cx fitem mais,, c outros menos, sina] revela-
dor de scr a dúvida permitida, aqtEÍ como aÊhu-
reí. üifortimados! Pois nãís posso qualificar
sen ao como infortúnio o fato de. nesse número
infinito de leis, ruio haver ao menos uma por
ventura que o consenso geral .icei te carro uni;
versa h Sã*? tão desgraçados, que dessas íres ou
quatro leis c^colhidfts nenhuma sô b:i que não
seja controvertida c ticgada

1
c não apenas por

um povo mas ps?r muitos. Ora. a ncçitação de
(odos Kçrid a única característica invooür sc
como prova du existencia dc leis naturais, pois
o que a naturti^ nos tivesse real mente ordena
do. nós i? õbsêrvaríttiíios dc comum acordo,
porque qualquer povO, qualquer homem
mesmo, .se ^entirin constrangido c vtolcntadi)
por qocirn agisse cm sentido contrário.

Protágoras e Arísion consideravam como
origem da justiça das tçps n nulor idade c a o pi
iijílo do Jcgisiiador; fora dai, o bem e n honcsii
d:\í.te nÃrt são mtm qualidades;, mau vúe dciio
mirtuçiV. de eoisiií indiferente Trasímaco,
èm Piãião, julga nào haver outro direito que
ni1 " 11 vaidoso pura a japerior* Nítida mais
heccrogçneo no mundo do que os costumes c as
iris, TílJ coisa, que se recomenda ilbures, é
aqui abominável, Como por exemplo na Lace
de muni a a cspertez,'i do roubo. Os casamentos
^níTt parentes próximos sio rermmaJiiemcmc
proibido^ entre nós; entre outroí psívo? sãí>
recomendáveis: ^ditem que há povos em que a
mue sc une só filho, e o pai à filha, eresccndu
o amor em virtude do parentesco"^» Matar
üt filhos, matar o pai, empregar ii* imilheres,
comerciar com ub.jctos roubádos. poder entre,
,i:ur jíü a tilda espécie de praíeref;, mdo em
suma, por absurdo que seja, ou pareça, ç per
m ilido em alguma naç^i.

f. possível qui: haja Icj l
j naturaíü como ocor-

re com certo* anirnftiü. mas nós ns perdemos,
porque nossa hela razão humana cm tudo se
meie paru dominar e comandar, p^rturbrmdú c
Coníundindo a fisionomia das còtsas a .^u
taluiue, se^un4o .sua vaidade c sua incons-
tânciít; “nada iobr^ que nosso; o que

33 a Ovídb.



tharao nosso c produto artificiar* 30
. A& trui-

íí^S apresentam-se cm comliçôei e sob aspecioi
divergi!;, o que constitui a prime Lr li unusa da
diversidade de cpinioes. Um povo encara
determinada coisa por um de seus aspectos, 0
quaÊ fÍJta suas idéias, outro a vê dc modo dífe
rencc e por este se guia.

Nada me parece mai.s horrível â imaginação
do que um rilho comer o pai. Os povos entre os
quata esse eustume existia outrora encaravam-
no entretanto corno prova de devoção e aJbi-

Cão. pois visavam dar aos scuh progeftitores a
mais digna c hunrosa sepultura. alojando por
assim dizer na medula dos próprios üsaüs o
que restava do corpo de seus pais. rcavívarido-
o, regenerando o atraves da transm mação da
carne morta ern cante viva peta digestão. É
fácil trriflgÉníu

- que crucEdado pareceria, c que
abominação. a esses homens supersticiosos
cmçrr?j- os despojos dos paremcü na terra,
nnde iriam apodrecer e transformar se cm ali

mento para os vermes,
Liflurgo con^tdcrava que no furto, a vívaei-

dadí. a ligeireza. a ousadia, a habilidade que
se empregam cm surripiar alguma coisa ao
vízicthOt são tiLeãs- à colai v idade, porquantú
obrigam o indivíduo a cuidar do que é seu,
Achava que tio ponto de vis Lu da discipliiiu

miEuar (printjpaJ LÍcncie e virtude essencial
que desejava inculcar cm seu puvuj haviit
maior vantagem em desenvolver essas Ecuden-
ems pítfH í> ataque ç a defesa do que o ínconve-
nieme resutlantc da desordem c injustiça de se
apropriar do hem alheio,

Diomsio, o Tirano, ofcrceoi a Plaiào uma
uw'j como a usavam ria Pérsin, longa, bordada
de ouro ç prata, c perfumada; Platão recusou a
dizendo que lendo nascido liomem não lhe
convinha vestir*? k moda das mulheres, Essa
mesm,i roga aceitou n Amiipo, observando
que “nenhum adorno (wdc corrompei quem
c^líl resolvido a conservar a castidade". Seus
amigos censuravam rio por nao se havei *(«

quer mngoíido eom o fato de o tirano lhe rer
cuspidn no rosto; "os pescadores”, respondeu
Ides, “resignam se, n fim dc pegar um simples
lambari, \i molhar-se dos pts it cabeça”, Dió
genes Limpava uns repolhos quando, ao ver
passar esse mesmo filósofo, íjrttou;

u
nc par:s

viveres te contentasses com repolhos, não adu-
lariss o tirano . Ao que *s outro retorquiu: “se
íqu bases viver entrr os homens, não i imparias
repolhos 1

’,

Eis corno a razao da is coisas as maisdíver^ aparências: ê uma marmita que sc ppga ora
por uma asa, ora por outra^Ó terra que me
hospedai prcisugjas a guerra: teus corcéis

330 Cícero.

•estão iurn-ados para o combate c o combate
que nos fazem temer: no entanto, esíKK nobres
animais andavam outro ra atrelados aos arados
e marchavam irarem aljnen te sob a canga.
Toda esperança çte paz ainda nâo esta perdida
pois331 ”.

Censuravam a Sólon cr fato de verter lágri-

mas impotentes c inúteis sobre o cadáver do
filho. “E justamente por isso que as verto, por
serem impotentes c inúteis.” A mulher de Só-
crates assim su desesperava: “que injustiça
cometem esse? malvados juÉzes que o conde-
nam!" - “Preferirias”, replicou o filósofo,

"que i$so fosse justo?"
Usamos Furar o lóbulô das orelhas, o que os

gregos cun sideravam üinal dc escravidão-
Escondemo-nos par 41 possuir noms mulheres:
m indianos possuem-nas em público. Os citas
imolavam o tf estrangeiro?-, em seus templos:
alhures os templos asilos. “Cada pa/s
odeia as divindades dos países vizinhos, por
que cada um considera seus deuses os únicos
verdadeiros. Dai 0 furor cego cias mutli
dôcs"asi .

Ouvj falar de um jut:: que, quando encon-
trava entre Bariolee Baldus315 algum conflito
árduo dc resolver c algum assujtto que apre
iflntúHEG ddiculdãdcs, escrevia à fti&rgem do
Livro: "Questão para o amigo", 0 que ssgni Fi-

cava quç a verdade era rão confusa 0 concro
versa que em semelhante causa ihc seria Fácil
favorecer qualquer da% partes. Com algum
êifpíritf) c um pouco de ciencis, pudera cacrtvtr
Mj;t frose cm tudo. Em todos Ot proCu-Sso^:*

advogados c juizes de nosso tempo acham
meênii para chegur ao resultado que bem emeu
dem^rhn ciência tão extensa, dependeu ti? de
opiníóes que fazem lei, ç nas quais o arbítrio
desempenha pnpel importinw* uma cxir-ema
confusão devt natüraJmcmc verificar a nau
'-ieniLUiçjt^;. Pnf iih-o Jiáo Eiu pro-cesso, por claro
que seja. a cujo respeito ast opinioes não
variem. 0 que jui^tt um tribunal e por íluLro
reformado. Acontece at6 que o me^mo tribu
nuil, julgando de novo, julgue difercfitcmcrítc
da primeira vc%. Esses Talos se observam
CtunumctUd. em virtude do abuso, tao prejudí
ciai á dignidade da autoridade c ao prestígio
d ei ju&iça, dc nái i st (.virtlonri arcni com o jul

gamento e de apoiarem para todas as jurisdi
çòcs a fim de se pronunciarem elas sobre a
mesma causa.

Quanto h liberdude de que usam os filósofos
Cm se referindo 30 vício e à viriudí, c panio a
t^ujo respeito não convém citçncler-sc e que deu

SJI
Virgílio.

iJI
Juvenal,

3_” Martele e fíaldus, jurlsconiultoi rivais do íécu-
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margem a opiniões que, -em atenção aos espíri-

tos fracos, c melhor calar. Arcesâlau dizia que
cm matéria de impudickia o mal independe dç>

eulpüthj c da maneira por qyç c cometido:
1

‘quanto aos prazeres obscenos* Epicuro pensa
que, se a natureza os solicita, uào há como
olhar a raça, a origem, ou a condiçiio social, e
sicn tào-somente a beleza, a idade, o aspec-

to’"
a, h “Os amores elevados não se proíbem

ao sáb[o
'L33 1 "Vejamos até que idade deve-

mos amar os jovens
* 33 ®_ Estas doas últimas

proposições emanam do* estoicos c mostram,
como aüás a censura dirigida contra Platão
por Diccara, a que ponto a filosofia mais
esclarecida tolerava exageradas licenças ao
que comu mente se praticava.

A autoridade das leis provêm de existirem e

lerem passado para os costumes; é perigoso
fazè Las retornarem è sua nrigem. Como 03
rio?; que se avolumam, com o rolar das águas,
etas adquirem importância c consideração cm
:.c aplicando, Remontai Lhe o curso ate a nas-
cente c vereis um insignificante filete de água.
Investigai os motivos que no inicio deram
impulso a CNsa torrente de leis C costumes, hoje

considerável c dieio de dignidade, temor c

veneração. Vós os achareis cãu frágeis* tão

pequenos, que não é estranho que mes fUóso-
fos que rudo perscrutam, que tudo submetem
ao cs í3me da razão, nad* admitindo sem áuio-

ridatk* os julguem tão diferentemente do resto

do mundo. Tomam por moddo a imagem pri*

rncira da natureza e não há como nos espan
tarmos de que, na maioria de süãs Opiniões we

desviem do caminho comum. Poucos., entre

eles, po; exemplo, teriam aprovado as condi
çõesi íc^triiivas de nossos capinemos; que-

riam, em geral, que as mulheres fossem de
todo*, sem obrigações para com ninguém c

recusavam-se a oh*erv:ir aquilo a que chama-
mos conveniènctúK. Crisipu dútia que, mesmo
mjh calças, um filosofo faria em público uma
dúzia de piruetas, por uma dúzia de azeitona s.

E nem tivera procurado convencer Clístenesde
não dar sua filha Ágamta a Hipochdet, que
vira “ plantando uma bananeira" cm cima da
mesa. Meiroete*,, uj» tanto índiscncLamcmc,
dera um peido quando dissertava.* cercado de
seui discípulos. Envergonhado, fechou- se em
casa, até quç C rates, indo visitá-Eo, juntou 0
exemplo às consolações e raciocínios c o li-

vrou du suu^ escrúpulos, lcvandon> ainda a

aderir k seita dos estoicos, seita mata franca
que a dos perípaiéticíi^ a qual era m ai* requin-

tada c que Metrodey seguira até cntào. Detio-

J a 4
Cícero.

S3fi id

Scneca,

minamos honestidade Tazer às escondida* o
que não fazemos a descoberto, Esses filósofos

a isso chamavam tuíicc, c vício ao calar acerca
do que a natureza, us costumes c os desejos

procE&mam. Se lhe* parecia loucura celebrar

os mistérios de Vénus fora. dn santuário rescr

vado de seu templo, c expo-los às vistas de

todos, era porque tais jogos., sem cortinas, per-

dem seu sabor; e a vergonha c fardo por de
mais pesado. Velá-los, t moderar-se na sua
prática. cm prestam -lhes maior valor. Acha-
vam os fjlp&ofos que a volúpia se enobrecia de
não se prostituir nas ruas, de não se depreciar

aos olho* de todos. de não ser espezinhada. 0
que ocorreria com, a supressão dos locais espe-

ciais que The são reservados. Daí dizerem al-

guns que suprimir os bordéis públicos era não
somente expandir a im pudicícia, mas ainda
incitar os vagabundos e os ociosos com o cha-

mariz das dificuldades: “Outrora marido de
Aufidin, ei& te, hoje. Confino, seu amante, hoje
que ela é & mulher daquele que antes foi teu

rival. Ela te dt agradava quando cra tüa, por

que te agrada agora depois que pertence u

outro? És tu impotente quando nada tens a

temer 3 3 *. Mil exemplos demonslrairi que
üssím è, que as d ificu Idades excitam nouos
desejos: “Não houve, Ceei li ano, quem quisesse

cu a mulher íiratuitíimejiEc, quítndo era livre;

agora que LU a vigias c guardas. O!-, adçir&IOre*

são legião. Ès realmente um homem hábil
"3 3 *.

Perguntaram o que fazia n um fiUsoíb

surpreendido no momento da cúpula. "Flama
um homem", respondeu friamente, tão pouco
envergonhado como se plamora aEho.1.

Um de nossos maiores autores religiosos

sus tenta, ern lermos mui dignos c comedidos, c

de meu agrado * que a prática déSSC u(o exige

tanto que 1ms escondamos e tenhamos pejo,

que não pode acreditnr se realizas» na licença
dos cínicof. PwS5 que hé restringia então u
riujyiiTtcruos lascivos, de^tinudos u dar ^itafÉL-

çào á impudência dessa eseo-h. í- que para
cliugstr ao fim, que a vergonha iroperfe e inibe,

deviam procurar não «r vistos. Não -se apro-

fundara por certo na devassidão dele*.

Diôgcnes, masturbando -se ern público, la-

mentava perante a turba de qu-e não pudesse
dar gozo üú venire, em o roçando. A quem lhe

perguntava por que comia na rua e n fio busca-

va lugar mais apropriado, respondia, "é por-
que tenho fome na rua”. Ai mulheres filiadas a

essa seita entregavam -se aos fitôsofos em qua!
quer lufi*J\ C à discrição. BipÉJquiu ãõ foi

admitida na companhia de C rates sob a condi
çãú de sçgyir cm tudo oa usos e costumes da

ía 7 Marcial.
a3B lá.
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seita. Davam a maior importância à virtude ç
só se conduziam pda moral; entreiamo, tm
lodçí os seus atos obedeciam ao sábio que
escolhiam como chefe de escola e ctaja opinião
era soberana e mais acatada do que as leis. E
nào -conheciam Outros limites a seus prazeres
senão os da moderação c da liberdade alheia.
Nu fato dc o vinho parecer -amargo aos doen-
tes c agradável aos sãos: dc n remo parcoer
torto mergulhado na água c reto aos que o
veem fora dela; de muitas coisas assim se mos-
trarem síih .iparcutiis antagónicas^ Hcrãclko e
Protáguras apontavam a prova dc que cada
qual traz em si a causa das aparências. Assim
0 vinho encerra um princípio amarge, que o
toma amargo ao* doentes, o remo um princi-
pio torlo em relação com quçm o vê na água.
ctc. O que equivale a dizer que tudo está cth
todas as coisas c por ton seguinte nada cm
nenhuma, pois não há nada onde há ludo.

J

tssa_ opinião recorda-me o que ocorre em
nos. Não hã sentido real ou ap arente, amargo
ou doce, reto ou sinuoso, que o espírito huma-
no não descubra nos estritos que lamina du
perto. De quantas falsidades ou mentiras uma
Fra^e Clara. pura e perfeita quanto possível t é
ponto dc partida l Qual a heresia que neta tiüo
nchou um tesEcmunho suficiente píiffl que st
exibisse e sta sustentasse? Por b&O os autores
de lais erros nèu querem nunca rciumcíar às
provas, tiradas da interpretação dada aos texm c que podem favorece- bs. Um alio perso
na^em. dtüejairifí judificaf a pesquisa a.qnc se
entregava, da pedra filosofal, ckava-mc ulik
nmmcnie cinco ou seis trechov da Bíblia nos
quais sc baseara a princípio a fim dc tranqüi
lizftr a eonsricndn (poi.í à eclesiástico). E, cm
verdade, o que cneoncrtim não cm sumence orí-

pinaL mas kc aplicava multo bem à defesa
dessa bela ciência.

dessa maneirq que as fábulas; dos adivi-
nhos ganham credito. Nao há adivinho, de aí
guma autoridade, que, em lhe Folheando a obra
c examinando a fundo as palavras, não kc faça
dizer o que se qtidra, como ás sibilas, Hâ um-
tas maneiras de interpretar, que c drlícil. qual-
quer que .seja o ajunto. um espirito engenhosu
nãú descobrir o que lhe convenha. Por hw
mcimo n esciJo equívoco e obscuro se usuu
dc^de sempre, c I rcqücn temente. Que um autor
consiga interessar a posteridade, ú que pode
acontecer ou em razão de seu valor re^J ou da
predileção dç que goze no momento o assunto
tratado; que por emupide? ou esperteza wja
seu estilo confuso e rebuscado; pode sossegar:
numerosos espirito^ agitando-o c peneirando-
o, Urarào dele inúmera 1

; idéias, ou idênticas às
próprias, úu alg,Q semelhantes. Ou absoluta-
mente contrárias e, todas, o honrarão. Ahan-

Çarã assim o ésito por intermédia dc seus
discípulos, como os professores se enriquecem
com o dinheiro do Landi t

aj *.

Füi o quE valorizou muitas coisas sem valor
e pós ens evidencia alguns cscrkos que re inter-

pretaram s vontade,, de mil e uma maneiras.
Será admissível que Homero tenha dt(o tudo

o que lhe fizeram dizer? Que voluntariamente
se tenha prestado a tão numerosas e diversas
interpretações, que os teólogos, os legisladores,
os guerreiros, os fitúsofbs. c outros que sc ocu-
pam das Cíòncias, por diversos e opostos que
sejsm seus lemas, ndc se apóitm, a ele $c
refiram?

Para todos c ele o grande mestre cm tudo.
ofícios* obras, ciências. É o conselheiro dc
lodos os empreendimentos. Quem atei] tu para
oráculos e predições, encontra o que quer. Um
amigo meu, muc sãbín personagem, nele desco-
briu indicações realmcntc admiráveis em prol
dc nossa religião. Tão maravilhosa é a coisa,
que eíe não pode deixar de acreditar que foi

intencional da parte de Homero, o qual lhe c
dc resto èjo familiar quanto qualquer autor dc
nosso século. Mas è possível que o que encon-
tra em Homero favorável a nosso culto, mui-
tos, fia antiguidade, o encontraram favorável 5
sua rdigilo.

Vede como estudam ç aprofundam P latão,
enda qual se vangloriando de o ter a seu lado c
Q interpritaftdo a seu mpéo. Passeiam -no por
todas as opiniões dn século e obrigam no r
tomar psutido. Forçam no merino á contradi-
ção segundo as idéias çm voga. Fazttn-no
reprovar os costuma aceitos cm sua época, sc
jã nftu o são ugora, e isso com líuiid maior
autoridade ç nüidci quanto mais autoritário c
dÊFcto o etptrko do interprete. Dos mesmos
FíUOâ que haviam levado HeiácJíto a cmiiir
esta gpinião: “todas as coisai tem cm st as
iipitréneias que upravenaim" Da nítrico tirava
conduzes opostas; "as coisas nada têm do
que nelas; encontramos" E do fato dc ser o md
dote para uns c amargo para ouiros. deduzia
n3o ser ctc nem doce nem amargo* Oi plrrõ-

nlcos teriam dito não saberem se c doce ou
umíu-go, sc não c doce nem amarao, nu aç è
doce e att\ argo, pois dtçgom sempre à çonclu
são de que ti ponto litigioso se presta a dúvi-
das, Os cirenaicas sustentavam que não perce-
bçmos ^nenhuma ^en&açâo exterior, que só as
sensações internas nos são perceptíveis. Assim
a dor ê volúpia. Nào admitiam o som ou a
cor, mas tão-iomente as sensações que nos
Causam e dc que provem o julgamento do
homem. Protigtjras considerava que a verdade

3 3

1

Presentes que o* aJuQQ* d ovam aoi meacres por
ocajiáo da FcLradc Landít.
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c parj cada -um o que lhe parece. Os epieg-
ristas localizavam o julgamento nos senEsdos
p^|o5 quais adquirimos u conhecimento das
coisas c Kmimus as sensações que provocam.
Plaluíí queria que esse julfraniênto, qyc nos
permite discernir a verdade, e a pnópria verda-
de. proviessem não dos sentidos e ideias
preconcebidos, maü docspirjtü c da rcilt: Jtão.

Esta dissertação induz iu-nnc a considerar os
uíiUidus como a grande causa c a prova, a um
tempo, de nossa ignorância. Tudo o que se
conhece, conhece-se peda faculdade de conhe-
cer do indivíduo. Isso é ifteontfistavçL porque
*cndú LI julgamento um aW dc quem julga, ê
natural que empregue, em julgar. 'ícus mclhn-
res meios C sua vontade; que não seja forçado
a reportar- sc a outrem, enrno incorrería st o
conheuimcnlo das coisas sc impusesse pela sua
nahrrcza própria. Ora, cs.se conhecimento ehe
gà-no£ pelos sentidos, que sáo noss<?s mestres:
são as vias pelas quais ji evidencia penetra no

santuário do espirim humano” Por eles sc ini

cia
,

u Ciência c com cks st afirma. Afinai,
seriamos ignoranícs eomo uma pedra, sc não
coflhuecsscmoi a existência do som. do odor,
da luz. do sabor, da medida, do peso, dri tnolc-
v.ü, da dureza, do âffiurgor, da cor. do tato, da
largura, da profundidade, o que constitui u
Hasc e o princípio de ioda ciência, Tanio assim
que. para alguns ctúneia c sensação. Quem
puder me levar ;i contradizer os sentidos icr

mü‘á em suas mãos, pois são o começo ç o fim
do ^Conhecimentos humanos: "vereis que a
noção do verdadeiro nos vem dos sentidos; seu
testemunho è irrefutável pois que guia tnercce-
m mais do que eles a nossa confiança?’

*

u

Por menok que lhe ai ri buam, será sempre
necessário confessar que tudo o que «abemos
vem d des ou por seu intermédio. Dsz Cícero
que Crtsipo, tendo imadu diminuir a força e
ctí faculdades de m*us sentidos encontrou em
muíimo uns argumento* contrários à suu Lese. c
Ião vcémérUe*, que nãn pôde atingir s$u objetí
vo. 0 que kvou Carntijdes a dizer, na pole
mica que então mantinha contra ele, e na qual
sc vangloriava de usar m próprias armas do
adversário; “Infeliz, tua força mesma te per
deu

!

N ada mais absurdo* ^ meti ver, nada
mais excessivo que afirmar que o fogo não
aquece, a luz não ilumina, o ferru ima pesa.
nem á duro. olil^^ü cujo conhecimento nos vem
dos sentidos; ou que nenhuma crença pode
comparar se ao que fie ensina.

Uma primeira observação farei a respeito

dos sentidos: a de que nãa me pitrect: seja o
homem provido de Lodos os que existem na
natureza. Vejo animais. que vívam muiin km

sem mxergar nem ouvir; quem nos ú\z que a
nós nao faliam também um, dois, três e are vã-

rios scruidos? Pois se algum nos fatia não hé
CQiTiõ percebê-lo. É privileg.fi> dos sentidos
constituírem O limite máximo de nossa pcrspi
cáciai TI ada, fora deles, nos pode ajudar a
descobri-los, Nem um sentido pt?dc revelar
outro. “Pode o ouvido retificar u vista, ou o
tato_ u ouvido'! Pode o paladar supnr o tato? Ê
o oliato ou a^ vista corrigir oe erros dos
demais?" 31” Sãú cm verdade os limites mais
recuados de nossas faualdadcs; ,leada qual icrn
seu poder, cada qual sua própria força"*3 4

’. f-

imposaÉvd fazer com que um homem n aturai

-

menle cego deseje ver e lamente a ausência do
sentido de que carece. Portanto não devemos
vangloriar-nos da saiisfãçao dc nossa alma
com os _q«c Lemos, pois cia não pode semír sua
imperfeição, 3e a tem. É Lm possível, pelo raeio-
cinio, a rlatogia ou a similitude, fazer que a
imaginação dc u:n eego adquira & menor
noção do que vcnbatn a .ter a luz. n cor, a Vista.
N'ad:i nclc pode índu/.i lo a umu idéia do senti-
do que lhe lai ia. Quandu um cego dc nascença
nfírma que descjíiría ver, nãd o faz por
compreender o que exprime; dMo. apoma efef
tos e coniíícqüôíi c ias L mãs ign-orn. em verdude. o
que sejn. nno o eonecbc. nem muito nem
poueo.

Conheço um fidalgo dc boa t^tírpê* cego dc
nascença ou peío menos cego desde quando
não sabia ainda q qy C k)xw a vista. Tem tão
puueq conMjiújictti du que lhe falta quç empre
ga como nós kHíüçoc^ que servem para expri
mii o que vemos, mran ^ ipJica úú maneira
rsiuiio particular, muito sua. Apresem aram ihc
uma criíinça dc que eru padrinho. Tomando a
iLOít broço5 + exd untou; “Meu Deus, que linda
criíinça! Bela dc se ver E Como seu rú%ia
esplende dc aJc^rin V' Dirâ como nós; “deste
remado tem sc uma bafa visia; ijudo ^ir
MniK ainda: como a caça. o iiro de arcabuz, o
jogo da boU- iào çxcrcicios qut praticamos,
de os aprecia c no assimto se compraz nprtíxo-
rtuda mente, èmbora dites participe comente
peb ouvido, Grttam lhe, quando estão cm içr-

reno plano sobre o qnnl andar à voiitadc:

"Ólha, a lebre E'
1 E em seguida: ,H

e[-la morta". E
ele se mnstra tão orgulhoso da coisa quamo os
outros. Mu jogo dc bola. mm a-a com a mão
esquerda e lança -a com a raqueta em qualquer
dirçção. Com o arcabuz, ntira ao acaso e aer ti

dila quando lhe afirmam que atirou alto de-
mais lsll aú lado do alvo.

Como saber sc o género humano màn oottií-

tc tolices análogas, cm virtude de alguma

1 " 1
Id.

a#i Id.
3 a n Luerécio.



uare-ncia de sentido, cuja falta faz que çrri sua
maiaría Ui Cúi&3$ nào ív mostrem Lül qual r.ao'.'

Quçm sabe se náo provim- disso jlh díficul
dadas que íntimos cm entender certas obras
da natureza? Quem tsübc se cernas coisas exe-
cutadas pelos animais e que ultrapassam nos
sas possibilidades não zão resultantes dc dadas
facutdndcs? Quem pode diztir se por isüu não
tdm uma vida rnais plena e satisfatória do que
a no^s-a? A maça excita a maior parlo dc nos-
sos sentidos: ç vermelha. Jisa^ [cm perfume, c
doçe. | ai vez tenha outras virtudes, como secar
e restringir, que nossos sem idos não percebem,
Nào e provável que u> propriedades a que cba
niãinos ocultas è que observamos cm muitas
Coisas, como no ímã a de atrair o ferro, devem
corresponder a faculdades dc sen lidos naLuraiv
cuja incapacidade de perceber nos induz â
ignorância de sua essência? É provavelmente
cm consequência de %um sentido especifico
que os galou distinguem a hora. pela manhã c i
noite, e cantam. Ê que as galinhas temem ü
gavião, antes de qualquer c&períêncin c nào
receiam nem o ganso nem o pavão de estatura
muito maior: e que os frangos sabem da hosti
] idade do Sâto e não desconfiam do cão, tre-
mendo unte o miado harmonioso e não anie o
latido áspero: c a* formigai, a* abelha» e os
ralos ciíeolíieitj sempre í) melhor queijo sem
ames o provar; e o veado, o elefante, fl serpente
conhecem ervas que curam,

Não há sentidos que não sejam dí grande
importância; o os conheejtnentoâ que devcmou
o cada um deles são em número in Emito. Sc a
inteligência dos sons, da harmonia c da vo/
viessem 3 taltar nos, haveria ir crivei confusão
em todo 0 rnsio dc nossa ciência. pois, atêm do
que st prende nos efeito* dc cada sentido, eira
rno^ inúmeros argumentos con$cqtiências e
conclusões da comparação dc um com outro.
Imagine um entendido 0 gènírü humano
desprovido, dode sempre, do scmidc da vista,
c písquisc a qitc ponto a confusão conduzi riu

tal lac«nn. Quarta ireva e cegueira cm nossa
alumí Julgar- sc- i pof ai quanto imporia ao
conhecimento da verdade a pfivaçÉfo tlc um ou
mais sentido*. Concebemos a verdade sob um
aspecto parsi 0 qual contribuem nossos cinco
»n lidos» Talvez para que açja u verdade ir su ç
quv tenhamos a ccrtcza de apreender íiuegral
mente, careçamos úu oito ou dez.

As seitas filosóficas que contestam a ciência
humana sublinham, em particular, a incerteza
e o íraqueza de nossos sentidos, porquanto
iodo oonheeimento nos alcança por seu imer
medio, Se falham em seus relatórios, se se cor-
rompem, ou ídlAram o que nos eojiiun ícaro „ se
n luz que por cies se inírodu/ em nossa alma se

obscurece cm caminho, nuo lemos mais cm

que confiar. Dessa extrema dificuldade surgiu
este aforismo: “

I oda coisa encerra cm si tudo
o que nela achamos; e nda nao hã nada dc que
pensamos enconfrar," E mais este. dos epicu-
ristas. O sol não e maior do que .3 nossa vista
o considera; as aparências, que nos impelem a
ver maior o corpo mais próximo e menor 0mm longínquo, são todas verdadeiras”; ou
como diz Lucrèciu:

lL

se contudo nào convimos
cm que nossos nlhos no» iludem, não impuic-
niíjs nossos erros ao espírito". E, o que ê mais
ousado: “nossos sentidos não se enganam,
estamos na sua dependência e è preciso buscar
alhures as razoes suscetíveis dç -explicar as
d d crença» c contradições que constatamos;
inventar mesmo uma mentira ou um devaneio
dc nosso espíriio- de preferência a acusar os
sentidos

” 3 41
.

1 imagoms jurava que por mais que piscasse
ou esfregasse o olho nunca via cm dobro a luz
da vda e que essa ilusão provem dc uni em) da
imaginação c não de um defeito da órgão. Dc
todos os absurdos, o mais Absurdo, para os
cpicurísIíiíL consistia em ne^ar o poder c os
efeitos doí sentidos: "Às indicações dos senti
dos são sempre verdadeiras, Sc a razão nno
p£.idc explicar por quç 0 que vê quadrado, dc
per10, vê comprido dc longe, è melhor amíla,
5ÈIJi ütflução vurdadeira parn esse dupln feno
M-üMo, dar limu tidsu. dt preferencÍB a deixar
lisícapar n evidencia, n meu ( ar à fé pritntirii c

destruir 0* lundamçíiios da credibilidade cm
que assentam nossa conscrviíção c nossa vida.
pojü oh, iniere>í!icíi da ràz.10 não soo tiqui úní-

cm jogo. A proprin vida sc eonserva
com 0 apoio dos sentidos: ê em vista dc süu
Lçfátcmunhci que evitamos os precipícios e ou
ifüí coisas nocivns 4 4

,

_
Esec conficlho dese^croi-Ut c ino pouco filo

-a 1 1 1 co nan sagiufien senão qu-c a ciência só
pode fiifistir nn medidn em que Elic empren.
ramas a a,tuda dc uma razàü dc*ar razoada,
maluca, obstiimdu; c que. para satisfação da
vai d ode do homem, mais v-otk amda Esso ou
>crvir-sc dc qualquer famas í;l. do que confes
snr a sua estupidez; 0 que não honra dem a
ri ado a humanidade.
O homem nào podt impedir que as sentidos

n:tu scjani Qb wibcramj.s rncsjrcs dos» ünnhççi'
mcnios Ljue possui; mas ístes nào oferecem
eerteza e sempre pod-om induzi-Et> cm erro. É
preciso insistiir nesw; p±mw. Nsl falta cio quF
deveriu dar lhe força, efe o supre çom a obsii-
n;içjo k a temeridáde, a tmpudência. S^: os
cpfeuri.stai éstáü certos, isto é, '“se a ciência
nãu existe vi.vto que as sparêneiju comuní

J H 5
LlaCftciií,

Lucrèçio,
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cadâí* pdos sentidos sâo falsas'*, é íc p que
dizesii os estoicos É i^Lialmcníe verdadeiro,

ai aparências transmitidas pelos sen tidos
sao tão^ fainas que nãn podem tríar nenhuma
ciência , somos Levados a concluir que não há
ciência.

Quanto ao erro e á incerteza das operares
dos sentidos. não faltam exemplos a mao. tin?

abundantes são essa? Falhas c iludes. Em vir
lude do eco no vaie, o mjití da trombeta parece
vir de frente quando tia reaJ idade vem de trás.
As montanhas que se erguem acima do mar

parecem-nos de longe uma só massa, embora
cm verdade sejam distantes umas das nutras.
Âa colinas e campus que margeamos, parecem
iLtgir cm direção à popa do navio cm que nave-
£amu!v Se o cavalo pára no meio de ym ria-

cho. parece que caminha obliquam ente, uor-
rcnicxM acim a, como impelido por esiranlm
força

"’-1 * v
, Se mamjíictü umrt baia de arcabuz

com os dcdo& entrelaçados, c preciso violem
carme para admitir que não sejam dua.s.

Que os sentidos dominam miiitfls vazes a
ra/iio e nos smptkin fcengaçècs que ela sabe
serem falsaa è coisa que sc vç eomtiiíicnic.
Dcisi; de Lado o lato, que tetn funções mais
i-mfidiatas, vivas e substanciais e que, pdu dor
t|UC pode provocar, desmente as resoluções
CMoicas- c! força a gritar quem está com cólicas,
embora proclame este ú dogma de que a oôü-
ca. como qualquer outra doença ou dor.é indi
ferem* c não tem o poder de diminuir em nada
Cl felicidade que a virtude oulorga ao sábio.
Mas não há coraçào. por mais efeminado que
i

>ejci, que o sijin dc no$*os tambor c trombe
ms não entusiasme, nem o há tão duro que a
música náo desperte c amoleça: nem alma tão
ríspida que rião sc sinta comovida na sombria
inrurns idade de flnv..is igreja,!-. gum wpus, arrutas
e cerimônias; ou que, ouvindo os órgãos* não
w elsvc mistíciimeotc; mc*mu Oi que entram
nesses cdüícjos com desdém, impressionam se

e experimentam uma espécie de temor supersti-

cioso que lhes abala n opinião. Quanto a num,
não me çonsktem fl-niír fone paru permane-
cer insensível ao* versosije tfor&OiO ou Catu-
io n rícitftdow eom tnteISgcocia por jovens c
belos lábiOS. A voz, d ií ia Zenâo. é a llor da
beleza.

De um ei léu a quiseram persuadir- me dc que
um homem que lodo:-; conhçççmo^ me impre.s-
Kkinaru com suus verbos somente por cau.sa d«
voz;. Diziam que não eram tão bons como
pareciam c meus olhos julgariam d ifercn re-

bente de meus ouvidas, lanto a dicção valo-
ra as obra*. Não andou portanto errado FUó-
ketio quando, an ouvir alguém kr de maneii ,i

***
LuítÓlíio

incorreta os seus escritos, hc põs a sapatear c a
espezinhar os tijolos3

* 6 do importuno, dizen
do:: “Quebro o que ie pertence como quebras o
que c meu." Por que razão as pessoas que
ordenam a própria morte viram a cabeça para
ti ão ver o golpe? E o* que, doentes, deseja-rn c
pedem que os sangrem ou cauterizem não
podem suportar a vista dos preparativos do
cirurgião, sc a vesta não influi na dor? Não
provarei esses exemplos o domínio dos sentido s

sobre a razão? Embora não ignoremos que a
cabeleira do pajem ou do lacaio é faJsa, que o
rosado vem da Espanha, a palidez brilhante se
deve a produtos caóííco*, nossa vi* La, contra
toria razão, comprasse na contemplação do
Objeto. "Somos seduzidos peto adorno; o ouro
e a pedraria escondem os defeitos; a jovem
mesma é u menor parte do que neta nos apraz.
Nuu ram temos dificuldade em aebaf o que
íimamos sob tantos ornato*; c sob essa cg ide
opulefic.i que o amor engana os (5ihos

" 1 ^ 7
. E

que poder emprestam e>s poetasü aí** sentido?
quando nos mostram Narciso enamorado de
seu rcfleíL^ “Admira tudo o que é admirável.
Insensato! Deseja-se a iSt próprio; c a si thesTno
que aprecia c aspira; queima se enm a paixão
que ele próprio accndç' ^*. pthr isso. mos
tram-rni'. também F

Jigmnlcão ceíri o e.spiriio
perturbado p«t« impressão quu lhe cmtsa a
vi?ta de sua estátua de marlltri. a qise ama e da
quahie toma escravo como se ela fósse anima
díi; "ciihrc o de beijos e inutginfl wer correspon-
dido; ubraça-a IrcFiciicamcnte; pcn*a sentir
no* dedo* o Êscrcmeciirtemo da eoffic e receia,
ii<h calca la. dciíar uma uriprexNEio lívida”.

Ponha-sc um filósofo cm uma gaiola <lu

nríimc fino e pendure- se no &lu> d torrús dc
Notrc-fíume. Verá dc maneira evidente que
nã» swdí cair c apitar diíiiSO, tt (news de csuir
familiarizado eom o olTcb de pedreiro, nüo
evitará o medo, transido de pavof pdn vista da
altura. Jíi nus è difícil ^eíiiirino-rms h vontade
á beirtL dos terraços de nossos campanários,
mesmo quando dc pedra; t cerra* pcssori* não
o suportam sequer cm peniamemo, Joguem
cnifc as torres úa catedral uma tábua suilcíen-
Lcmeiuc_ Sargu pura passarmos: não haverá
sabedoria nioscílca, por mais admirável que
iCja. capaz de nos infundir a coragem de andar
em dmq dda como o fanamos se &. tábua
aísentassç no cfsão. Não raro ííenii nas monta-
nhas do.s Pirençiiç, e embora nào me assuste
facilmente, que não podia suportar a vísl# des-
ses abismos imensos sem qut me ircmessciTli as

1 J n
f iiiubtiiL chflinail-ja "tijolos de Lugsla". em qué úwm:-

¥üjín oi :i.iii íLíiia dt> pjipiro .

1111
Ovid \q .

ld.
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pernas c as coxas, apesar da distância bastante
cm que me encontrava da beirada e de saber
que uma queda só fora possível &e voluntaria-
meme mç cxpu&esae ao perigo. Observei tam
bem que uma árvore ou um rochedo, amdaque
pequenos, servindo como ponto dc repouso
para n vista, mc tranquilizavam, como se. em
caso de queda. tlOS pudessem úteis. Mas 05
precipícios &em obstáculos* tiâo os podemos
olhar com segurança: somos tomados de. vçrli-

gem, eumu diz Tito Líviü. E cis uma cvidente
impostura dos olhos,

Fot o que levou esse belo filósofo a vazar os

próprios oifios
3 **

sí rim dc se isentar das
impressões desregradas que provocavam. im
ptdindo-n dc filosofar livremente. Mas. de***:

modo, também deveria let tapado dr nu vidos
com algodão, pois são* no dizer dc Tcofrâstü,

os nossos órgão; mais perigoso*. suscetíveis,

pda violência das impressões, dc contundir c

aUtrar mossas idéias. E devurb afinal priv.ir-sç

ip,uatrncrtile dc Lodos 05 OUtro* sentidos. isio è.

d« próprio scr. d« vida. pai* lodos exercem
influência em nossa ra/àoj " Acontece não raro

que Lai ou qual espetáculo, vofc, canto impréfl-

*hmm vivatncufc nosso espírito; muitas ve/e

s

também a dor e o medo produzem o*í mesmos
efeitos

k
' J

Pretendem os médicos que certas pessoas se

spitam até â loucura sob a uçào dc certo; som.,

Conheci quem. ftâo pudesse ouvir os cães roc

rem um osso embaixo da mesa sem perder n

paciéneiíi. Pouca* pessoas não tão Incorro

dada* pelo ruído agudo c penetrante da lima
trabalhando o terro, Assim também, o ruído

dos maxilares ma*t irando ou o falar annsaJadn
irritam ate á coleta e ao ódio. 6 l para que ;em-
riu o tocador de llauta que acompanhava,
Grano em Roma, Atenuando ou ampliando a

vox dei tribuno-, se o* *uns nâo tivessem a

propriedade de comover c influir no espírito

das ouvintes? lini verdade* não há como no^

vangloriarmos tamo de nossa facilidade de
julgamento, se itm simples wjpm u atinge t

modificai

Se os sentidos no.s induzem cm erro, enga-
nam-sc tam hem por hl-mi turno. Nossa alma tem
pur ve/e; seu rsvidfc. Mentem eles uns &o&
outro*. O que vemos e ouvimos sob o domínio
da Cü-tern. não no* aparece como é nSftUnejue.

"veem ;e então dois sóis c duas Tebas” d ta

J * * Demòcím , ao quii dizem.
i6 * Cícero.

Virgílio. O objeto de nossa afeição parece-nos
mílis belo do que na realidade c: “multas vczcès

vemos a deformidade e a feiura receberem
homenagen; ? ’ 3 5 \ E niai; feio ê o objeto de

nn;sa animosidade, À um homem aborrecido e

úílilo. a claridade do dia se afigura lenebrosa,

Nc>ssos sentidos não emente ;c alteram mas
ainda se esrupidi ficam to t atinente. sob o efeito

das paixões. Quanta* coisas olhamos sem ver

se nosso espírito se acha ocupado alhures í

11Ak coisas, mesmo as mais expostas á vls;íj, sc

neiai não aplicamos 0 espirito, são como per

dida; na no fie doí tempo;" 3 R? Dir ?e-ia que
a alffln sc esconde dentro dc nós e se diverte

em abusar dpi sen Lidos. Assim. 0 homem ê.

por dírllno e ppr fora_ fraqueza e mcfilirti.

Os que compararam nossu vida a um sonho
foram mais judiciosos talvez do que pervsavam,
Hnt nosso* Sonlios nm* 5t alma vrve.uge. excrcc

todas as suas faculdades, tal qual quando está

acordada. Admitamos que o Inça de llits modo
menos, eficiente e vi;ívcl. a diferença ainda não
«rã tão prande quimio entre um din de .Sol C a

noite, mas apenas como entre cm; a c 0 crepus
csjEo. Se eta dorme duranic o nos;o sono codii

la mais o a m-enos quando esiamoi acordados.
Eüm Lim e outro caso, permanteemo$ nas irct-as

tníiis profiind.i.s. Durante o sono, não vemos
com 0 ilidem, mas acordidús nm à um põuco
perfeita ü claridade. O sono profundo apaga
por ve/c* ivs nosso* tónlios; despertos, nunca 0
estamos bmíLtmie paret nos livrarmos dc todos
os devaneios que sãu sonho* de gente wr'
dada e piores dn que o* verdadeiros. Rece-

bendo nossa ra/,âo c nossa alma as iilèfa.v c oh
seruimemoH quç nasoern cm nos enqüfutm dor-
niimm. e prestando se a eles, comu u ra/ eom
0 que cuneebümps de dia, como duvidar dc
que, çm pensando e agindo, sonhamos? E estar

áéordado neja uma forma particular do sono?

Se o* remidas oí juíics aos quais nos
dcvcinos repintar em primeiro lugar, nao são
n penas os ní>sstu> que devemos consultar.

Vesae. ponto os do.s animai; têm os mesmo*

direitos que os nossos, scnâo maiores. Pois c

eerto que ulgun* têm u ouvido mais sensível,

outiüa U vista, outros o olfato, outro; o mio ou
0 paladar Demócriin dizia que as faculdades
pelas quais expenntcmarriLj; as ;eniaçõii; ;âo
mais perfeitas nos dêu;c* c nos animais. Ha

1 b I.UC^éCia.
15í

Sd.
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cm verdade emirme diferença entre os efeitos

doa sentidos neste* últimos e esn nos. Nossa.
saJÈviL, por exemplo, que limpa e seca as nossas
chagas, mata as serpentes. "ErsLre- tais efeitos é

Lao grande a diferença, que o que é alimento
paia uns ê veneno mortal para us outros.

Assim a serpente, em contato oorn a saliva

humana, definha c se devora a si píopría"
13

Qut qualidades daremos eniiü ã saliva, as
que concebemos ou as qne a serpente concebe?
Quem nos dirá de sua e.sscncia?

Plínio afirma que há njis índias certas Jcbres

marinhas que constituem um veneno para nós,
e recipr-ou&inciiLe. Ba-^la que a toquemos para
que pereçam. Qual desses efeitos devemos
classificar como venerai? Em quem acreditar?
No peixe ou no homem? O llumem c cnvCTít?-

nado por um certo ar que tlio ataca o bui: tal

oulro que não nns prejudica, nski n suporta
Bfití. Quml dos dais c rt^ilmcntc pestilencial ?

As pessoas que sofrem de icterícia tudo Veem
sob um iLspecso amarelado. “Tudo p.irccc

amardo q quem tem ÈcLcríeiiT. diz Lucrècio,
Oâ qtic .são atingidos peto que os médicos
denominam hipoafaanna, que consivtc em um
derrarne dc sangue sob a pd* a * -

k vccnl tudo
vermelho, Essas disposições que triíHlilicam o
que vemos, rtrào ipsunis efeitos nos animais?
Pot^ enirc ele* os hu com olhos amarelado* ou
vcrmcllioü c c píissíveL que nao vejam íis coisas

com as cores que vemos. Quem estará oom a

verdade? E n&o se diga que íi ussêncsíi das coo
*** só ií-us homens importa. Nada o prova. A
durçzm .1 brancura, a profundidade, o azedu
me, imeressam lhes tamo quanto a nós mes-
mos. A natureza uutorftíHjdhes o uso, como a

nós. Quando Ciilcamoi o -alho-, vemos os ubjç

tos mais compridos e largo*; muitus animais
rèm o olho assim fwtpj esse comprimentu que
atribuímos aos corpos no caso em apreço tal

vo/, seja ú verdade iro, !k comprimimos o olho.

apertandivo por baixo, vimas as coisas dupli

cadas. "As lâmpadas ííhi dupla luz, os homens
duplo carpo c rosto'"-

1 fi N Se temas os ouvidos
tapados ou semL-obstruídos, percebemos 6\k-
rentcmcittc os sons; os animai-s que possuem
orelhas peludas, cíu apenas um pequeno orifi

cio, não devçm pois ouvir como ouvimos.
Vejnoi nos [Ealroii c festas vidros dc cor imer-

* fc l LuiL-rbjçjcX

1 1 + Na real id ade, t=qu i mose no olhu, {N
. do T- ?

J fl 1 Lucíécio-

pesiOK tntrç nós e us tochas c tudo o que existe

nesses lugares assim iluminados parece verde,

amarelo, ou violetít: “assim ocorre com esses

véus amarelos, VCrmethos C cinzentos pçndura
dos cm nossos ícatros c flutuando no ar. Seu
brilho móvel reflete-se nos espectadores e no
palco; os .senadores, as. mulheres, as estátuas

du-s dciisei, tudo sc tinge ã Juz camhianurí"1 5 G
.

Ê provável que os olhos dos animais vejam m,s

coisas de acordo com sua cor.

Para julgar us operações de nossos sentidos

fora necessário portanto que üslivcsscmos dc

acordo com os uni mais e também entre nós.

Ora esse acordo não existe. Disputamos sem-
pre acerca do que um ouve ou sente, e ê dife

rente do que ci outro ouve ou seniE- da mc&tna
forma eMarm»^ divididas a respeito da diversi-

dade das imagens que nossos sentidos nos
camufiÉeajTii. Em cotidiçõen normais, uma
criança ouve, vê u üente de fh&ncira diversa de
um homem dí triaija imos, c este diferpEitc-

mente dc íi Eli sexagenário. Em uns os sentidos

üsiao mais embotados, em cuiErtis mais agudos.
Percebemos -is coisas segundo un nossas cot!

dições ou n que ulas tuk purcccm ser. I
7

- o que
fiou parece c tao discutível. Incerto, que lemos
o direito dí declarar que veoiux a neve branca*
mas riUj o podemos ussegurEir. Com tia li mi
tadu ccnczu no ponto dc partida, toda ciéncut
iciiwÁ he íi nada. E precisaremos demonstrar
que nossos scfuidoN se contradizem? Uma, pir

lurít que sc d ir ta em relevo à vissit, parece
plana ao lato, O almíscar agradu ao olfaio u

ofende o puJíidur, Má ervas c uniuemos que
convêm a cenas partes do corpo e irriuim

outras. Ô fflfií c bom dc gtjjHo e feio dc se ver.

nj tc í.'i cm lormu de penn que sc usam em
brasfles "penas sem fim" - q cuja lurgura

o olho náo sabe discernir, porquanto parecem
engrolar de um Eadn c afinar dc outro, mesmo
sc as ífirítJiimos na dedo, ao im se jrfi&urgm

regulares em lodim as suas partes. Mouvc
utitrcNfu quem k q fim de alcançar major volú-

pia, sc servisse de espelhos deformames que
ampliam oü objetei ndes rcflctÊdos- Qual de
^li-s .scniidqs ílie dava maior jiausfsção? A
visía, exagerando-o^ ou o eüio. diminuindo
oü .

1 Siiü nossos ícrUidpN que comunicam as

coisas essas diversas condiçoes, e terão cias

Uília Sü? O p:üs que eomemos é unicamente
pão. e, no fritar to, «çguruJo u uso qoc Üc!c

3 Í p Ur
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fazemos, torna-se osso, sangue, carne, pelo.

unhas: os alimentos.. inflJ traído sc pelo corpo
Lodo, perecem e nasidam de natureza’’* s T

. O
suco que as raíaes das árvores absorveram
Lrajiíforma-sc em tronco. folhas c friitòs. Ô ar

ê ürn só; entretanto a trombeta o traduz em mil
diversos- São, indago, os nossos sentidos

que mudam de maneira análoga as condições
diversas das cois-as ou sàu assim? Diante
Jüsta dúvida, como julgaremos sua verdadeira
natureza .

3 Hà mais: se em caso de doença.
devancio ou. sí>ro. a*, Coisa* no^ aparecem diJe

rentes do que quando estamos com saúde, em
píena posse de nns mesmo?,, é provável qixu em
nosso eslado normal as vejamos de uon form i

-

dude com ai nosso* condias. NSo -du encara-
imos cmão de uma maneira iguãlmenic partkti
lar '-3 por Lj luz o moderado nào a* veria sob Um
aspecto específico. como ocorre a quem d não
è? Quem tem n wtómagn perturbado acha
insosso o vinho: o sãn acha-n subúrosO; o
sedento* excelem e. Acomodando se as coisas
us nossas uondicoes. como estas sc transiu r

íViam. Não conhecemos a verdade a seu respeí
Lus pois sempre as tcmo> alteradas ou faJsifí-

cicias pelos remidos. Oü ando o compasso,
fãljua, “• s usqi ladro mí-h ral-i-v-ados.,. U^dus p,s

medidas o suo também, e os cdilTeios am lais

instrumentos cdiistrijiclox são forçosamcnic
dcfdtunsos e pouco sólidos. Da mcsniui forma.

A insufitiérteju tiL- nossos ^nildo.s torna ítisufi

cjujHc tudo O que produzem: Ki

Se nu coritfru

çúo de um cditietu, a régua usada foi fstgçada,
se o esquadro dcsvtji da perpendicular, se o
nível falha, ocorre nçi»$Sârianicntó scr todo o
Cdilleio viciado, íbr* <le cquiltbno, sem graça,
nem Unaa proporções. Umíi parte pode ame»-
çíir cair, c cair mesmo. por ter sido mal dirigí

da. Assim, *c ftuo pudermos uonílcu írttdra-

menie ti lis sentidos, lodosi^sjulgamemos sGnio

ilu^rios
"'1 r y

r Mus a quem caberá julgar as

diferenças? Dizemos que quando m: irats de
controvérsias religiosa*. .seria necessário urn

juiz neutro, jsemu dç preconceito ou prcfcrèn-

cia. o que do sc encontra cnírc os cristãos. O
mesmo fato repeie-sc aqui. .Se o \mí. ú um
luluúo. não pode imparcíalmenLc julgar o que
sente a moddade. csíondo ele próprio imeres-
Mídci- no debata. Se é um jovvrn, idsmlcô ê o
caso; como idemko o será ht o juiz for doente,

J 5 v Lucrécin.
iSl

Id.

ou são. sc estiver acordado ou cochilando.
Fora preersn alguém que nunca tivesse estado
em nenhum desses casos para que se pmnun-
CsaF;sc sem prevenção por uma ou outra da*
d Évc rs a e opiu ioc* cru presença. Üjü, um juiz

disse tipo não existe.

Para aquilatar das aparências das coisas,
precisaríamos de um in si.ru mento aferidor:
P.ara. controlar esse instrumento ncoessita-
ríarnus dc experiências e mais um instrumento
para comprová-las. ! eis- nos em um tmpasse.
Se os ^riuJüs nno podem decidir serem imper
feitos, c precisu que u razãn decida. Mas
nenhuma razão &e aceitaria sem que outra Lhe

demonstrasse a valide?.: e cismo* dc vo Li a ao
ponto de partida.

Nossa imaginação nào sc cxcrce direta
mente tíobrc as COisas que usino fora dc mh: è
levada a cia?: pelos sen eidos: esics não se otu
pant do qac lEic^. ê cstranliu, mas somtmtc dn
que ê objcío ile aua.s imprcàiíôís. E Comcj a
ining inação e * aparência que Concebemos das
coisas nno vêrn dcstiis. mas ssirt dos nosütts
*erMidos. e estas sensações ,s-ão variáveis* oedr
rr ipie quem fulpn pclüs Aparências julga fjor
ii ui Ta coisa que n5u ti próprio objeta

Diremos que as impressões dos sentidos for
ncccm à almn uma i mugem 11d dos objetos.
MftS como podem n alma e oa sentidos .--.síef.u

rar se ita exatidão da sumdfiança? Nào estào
eles próprio.s em relação com m ObjcLOs?
Quem não conhccc Sócrates c lhe vê o recruto
não pode diier sc è parecido. B mesmo quem
quisesse julgar pelas aparência* não o poderia
ra/cr por codas. F.his .\c ncuiráN/um.cm verda-
de. pela»; contradições e diferenças que upre
sentam, como im Lo mostra a fií pertencia. Scrâ
pms somente sxir tlgumas. a sfreitMisçolhidí^.
que seu Julgamento si exercerá. Mas. quando
houver escolhido uma. será nccÉs*irkí esei^her
oNSm para verificai- a primdra: uma ic recua
m seguida puru controlar a segunda e assim
pnr diante, indefín idameme. Em suma. nós
ritusoius e os objetos não remos existência
oonstunce. Nos, nosso julgamento e toda* im
Miswt rnoríüis. seguirms unia corrente que nos
Il-v^ >,em cessar dc volta &o ponto inicial. Dc
-sorte que nELda de certo se pode estabelecer
entre n^s mesmos e ü que se situa fora de nós,
Lüíaridú torno o juiz como ti julgado enj perpe
rua troasformação c Ffiovimcrntir

Nada conheceremos de nosso b£r, porque
tudcp o que participa da namrm humana está
sernpic lEuscçtxlii nu itiorrcndo, cm çondiçoes
que *í> dão de nós uma aparência mal definida
e obscura; ç se procuramos saber o que somos
nu realidade, é coroo sc quisessemos segurar a
agua; quanto mais apertamos o que é fluido.
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LíUiio mais deixamos estupar o que pegamos.
Por lsso. pcLo fato de toda coisa eslár sujeita á
transformação, a razao nada pode upréender
na soa busca do que real mente subsiste, pois
ludü, ou nasce para a existência e nào está
Lnleirartiente formado. ou começa a morrer
antes de nascer.

P]lilÍíj dizia que os oorpo.s nunca rem exís-
tencia; nasceíii somcnie. Considerava que
Homero, fazendo do Oceano o pai dos deuses
e de Tclís a mãe. quisera mostrar que indo está
sujeito a vicissitude^ transformações c varia
çoes pcrpétuai, r upiniáo essa dc todos os filóso-

fo* tmlcriores a Flaiào, Com exceção dc
Piirmcnides quv ntsgava o movimento dos co?
pOü. caro an Mestre: Pilãforas achava que
toda matéria ê móvel e sujeita a mudanças: os
CStòküü- que o Ecmpo presente rtão existo c
que, o que assim designamos, não pai^ít do
portln de junção do pt-tssudü- com o futuro.

Herãclilo dizia que nunca um homem atraves-

sou duas vcíes o mesmo Hol FpkarmO, que
quem pediu um dia dinheiro emprestado não w
torna devedor, e quem foi ã noite convidado
parei a refeição da manhã .seguinte, c Se apre
senta, Chega sem Ser convidado. porquanto
nao são ttiru? os musttiu.v c sim outroii; “quq
toda .substância p>cirüeíve] não sc cfflOOnlra du:th

ve^cí, nu mesmo estado, porque, por mudanças
niperuinas e imtprtçtiJÍYeis, ora se evapora, ora
sc condensa.; vem c vai: de sorte que o que eo-

meça ;i nascer não se torna jamais um ser ]?ur

tciLo. Pode-se mesmo dizer que seu nascimento
noo tcrminti. c nem pára ém um fim; desde sua
concepção, vns-se (nuisformaiido c passando
dc um estado \l outro. 0 germe humano, por
exemplo, torna se LnicUlrncntc, no vemre da
mue, um fruto informe: em seguida iiiriri crian-
ça nitidámentç consiiluida; depois, ao ser pi-in

do, uriiíi criançn de pcilo* que ^ transforma
cm memní), c sucessiva mente cm adolescente,
homem, ímmem mnduro c ^neiào decrépito, dc
maneira cjul a id^dc c a geração sen uime des
fazem c estragam a geração que precede; "G
tempo muda ;i face do mundo; uma ordem de
ccHsas substitui uliltíu oeccssariamciue. Nada
é estável, r li tio sc transforma e a natureza ustã
em Cüntinua metamorfose" 7 ,Jü

.

ruh, tolos que somos, tememos uma
forma particular da morte quando já conhece-
mos tantas outras; puis, como ressalta Herá-
ciíEO, nao apimente ;t rmorfe do logo engendra o
ar c a do ar engendra a água, como o pudemos
ver dc maneira mais CVidCnLe peto que se vCrj

ílc-u em nós, mas também a flor da idade morre
ao chegar a vcihice. Lt infância ao surgir a
adtdssjfpcncia, cte. Hoje assinala a morte de

Uicfèeio.

ontern. am anila afinal afã a de hr>je. Nada c
imutável. Admitamos com efeito que sejamos e
permaneçamos o que somos: como se explica-
ria que nos alegremos ou nsos entristeçamos
eom a mesma coisa segundo o momento?
Como explicar que gostemos dc coisas conlrã
nas, que as detestemos e as louvemos? Sc
demonstramos sentimentos diferentes d Eím to de
uma mesma coisa, 6 porque nosso pensamento
se modifica, pois não é verossímil que sem
mud-iTiça em nós variem os, semi mentos, D que
o mudança afeta já não c mais o mesmo, Ccs
sando dc ser ídcnijco a si mesmo, eessa pura e
simplesmente de existir, lonia-se outm. Por-
tnnto, os Vicmidos mentem c sc enganam acerca
da natureza daw toisas^ quando tomam a apa-
rência pela realidade, c nSo sabem o que seja
esta.

íl
Quc há. então que seja realmente tal qu W I o

vcmaS-? SofflCnte o que é demo, Isto ê. o que
nunca leve começo c não terá fim; o que noa
muda sob o deiio do tempo, pufà o tempo é

môvei c surge cpmo urna .st)mbra arrastando
consigo 3 matéria fluída, instável, sempre i:m

transfomaçao. Ao tempo sc aplicam estas
pn I uVT bs.

:

fAntds ou depois’ ,

l

S\>i ou será',

quais já rnpsirnm ã evideneia que não sc trata
dc uma eoi que é. pt^rque seria to Mee dizer

que c algo que ainda n ao é ou já não ê mais. A
idéia que tomos dc tempo exprime se nesta?

palavras: TrcNcnle, instante, agora', a^ quais
parecem constituir lhe a base. Mas que a mão
iC detenha neia c dc Imediato o conjunto rui;

desde o primeiro mstonie a ra^ao o dcsifói,

rcptirtindo o em passado e fLiiuro e recusando
se a aceitar qualquer nutra divisão. O mesmo
sc dá com u natureza que sc mçdci íiuda há
nela EAmpouco que permaneçri. subsion. Tudo
o dc que se compõe foi ou está nascendo ou
mÍHTéftdo, Hís por que pecado dizer que
mi Deus lí, foi e será. porque ião lermos que
ímplicum mudanças-, transformações, vicj^T
ludes pn^prias ao que não dura e cuja exis-

tcncta não c contínua. Daí dever -se concluir
que *sú Deus t\ não segundo uma medkht
qualquer do tempo, ma£ segundo a eternidade
imutável e fixa, quç não è função do tempo e
nao está sujeita a variações, Nada O pirecedeu,

nada sãi Lhe seguirá, c nada é mais. novo e

recente; El u ç realmçnce, agora e sempre, o que
para Fie são a mçsma coisa. Nada n não ser

Ele újíí.sIe; vtrdaddíramcutc, dc que .se possa
dizer Toí e sçrã

1

, porquanto Ele não teve come
ço e náo (çrá nm- T''

A esi\h eondusão tão religiosa de um pagao,
acrescentarei üpcnais para terminar ião Innfis e
ubarreeida digressão sobre áisunto em vciánÚQ
inesgotável, isto que disse outro filósofo pagão
e que apresenta alln idade com o que se iran.s^
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creveu:
' LV LE e abjeta coisa o homem, se não kc

eleva acima da humanidade !“ Tis uma refle-

to inspirada em hom sectímemo e no desejo
de ser ulil, e no entanto absurda. É com efeito

impossível c contrário k natureza, um punhado
maior do que v punho. uma braçada maior do
que braço, um passo maior do que a perna.
Não pode tampouco ocorrer qut u homem se
eleve acima de si mesmo e da hum unidade.

porque só pode ver com seus olhos e apreender
com seus próprio t meios- Ekvar-se-L se Deus
lhe quiser dar a mão. Elevar -se- á sob a condi
çào dc abandonai Seus meios de ação. de
renunciar a cCes c dc se deixar erguer e e levar -

Sc unicamente pelos meios que lhe vêm do cem
Ê nossa fé cristã, e nào ;h virtude estoica dos
filósofos. que podç operai c*sa divina c mila-
grosa metamorfose.

Capitulo XIJI

De como julgar a morte

Quando julgamos do animo que alguém
demonstra no momento da moric o mai*
importante por certo da vida humanu deve
srios levar cm conta que raramente pensamos
ter chegado 3 nn^s.a horq. Poucas, pessoa* mor-
rem convencidas de que ífifejam nos últimos
instantes* e nada há a cujo respeito a esperança
non iludq Liuitu. Nâu cessa de nos soprar .10 k

ouvidos; "outros estiveram bem pbr. c não
morreram; a coisa não ê tão deras sp^f-idJi como
pínswnt ademais Deus fez outros milagres

1
'.

Di^j se deduz que damos cxcttAiva impor
taneia a nó:> mesmo?; è como se tudo sofhcs.se,
dc algum modo, com 0 nosso desapareci*
mento, c sc apiedasse dc nós, pois nossa visão
perturbada faz-nos ver as coisa* diferentes do
que real monte são. Parrcenó» que elas se afas»
um dc nós. quando nossos olhos é que fraque
jam. Assím, paru os que viajam por mar. as
montanhas os campos, lü cidade*, n céu ç, u
jerrü também SC afiguram em movimento

t

saímos do porto; a terra c o suar parecem
ufnstar^sç

" 3 Bíl
r Quem jamais viu a velhice nüo

Eu-uvar 0 passado, não criticar o presente,
imputando ao mundo e aos costumes dc ?uu
época sua miséria e sua tristeza? * Sacudindo a
cabeça calva, o velho I aviador cuspira; compa
ra o prcsertic llo passado, louva a Mie idade dc
*eu pio e TuIel sem cessar da mora] dos tempos
amigos

"-3 B1
-

Tude> vemos em relação a nós mesmos, d;u
darmos à nassa morlç grande importância,
pensarmos que não pode ocorrer facilmente e

sem solene consulta aos astros: "Quantos deu-
ses incomodadas com a vidít dc um m
iâr

- Virgílio.
a

Lui:rtít;ÍH>.

homem T 3 E ússiiTt fazemos- porque npsÉSti*
mamas demasiado; "‘pois tania ciérteia sé per-
deria e ião grande prejuízo não seria objcio de
particular atenção do destino? O desapareci -

mcriLo dc ião bdn almu, c tão exemplar, nuo
valerá maií do que o da mais inútil? festo vida
que tantas outras sustenta. pela quaJ íamos se

tnierc.ssam, com tantas funções c cargos, deve-
rá scr deitada fora como qualquer outra insig-
mfifrmuT' Nenhum dc nós imagina MjlfcienLt
luenie que nau p&SíU dc uma unidade. Drü
esta* palavras que César dirigiu ao püoiu de
seu barco t mais inchada dc vaidade que 0
mnr grosso; "Sc 0 céu kc recusa a conduzir* ie

ãs costas da Itália, wgue sftb meus Auspício*.

Sc tens meda c parque ignoras quem conduzes:
ccim 0 meu apoio, enfrenta sem receia a
tempestade” 1 *\ Eitos outra* decorrem da
mesma idéia:

IL
Cêsar julga enfim o periga s aí

tura dc mim coragem: terno as deuses ncees-u
dade de tãa grande esforça para me destruir?
Jagftnn. o furor da mnr con|r« ei minha frágil

cmbarçoçlo" s u *. Assim também a loucura de
um povo a CJtigtr que durante um ano inteira 0

soí se enlute por eau*ü de sua morie;
"pariscipím igual mente da desgraça dc Koma c

cobriu -sd com um véu de luia’
1 ^ a s

. K mil ou-
tros exemplas pnderiam invc^ear-sc da ilusão

do mundo u pensar que Seus Lnicrcsae* pertur
bcJTi os céus: "a aliança entre nós t o céu não
é dc tal ardem que os a*tros devam exiinguir-
sé com no** ;i. morte "a fi *.

3
Séntcfl,

3 LuL'lt[U].

Id.
aH!j

VlOiítiO.
,H * Piiiiia.
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N ão estamos certos ao julgar a resolução c

o ar imo de alguém quando este não tem a ccr

teia du sê achar em perigo de morte; embora
se ache. Em sua maioria, os homens assumem
suas atitudes e escolhem suas palavras a fim de
alcançar uma reputação de que ainda venham
a aprüveit.ir-sE em vida, Quanto* vi morrer,

cuja atitude rtão pôde scr preparada e se deveu
tüo somente ao acaso 1 H entre os que, na anti

guidade, mal aram. cumpre disiirigmr os que
li ve ram moríe imediata dos que 3 tiveram
l-enta. Certo cruel imperador romano. falando
dc suas vÍLimris, dizia que queria fazer com que
sentissem a morte; e acerca de uma de ias, que
sc suicidara, observava: “essa mr escapou!"
Quisera qice sofressem com a morte, através
dos tormentos que CSLa provoca- "Vimo-lu
vivo em um corpo mortificado, cuja agonia
prolongavam com requintes dc crueldade

'

‘

3 * }

.

Em verdade não c assim ião difícil rcüoSvçr

matar se. quando n ^ente goza saúde u tmdn
tem a temer; c fácil mtjsif.ir -sç valente antes do
momento fu lai i n ponto que í Idiogãbafti. o
mats cíemm ado dos homens.» projetara matar
se., cm meio u ^u.i luxiina. cm condições 1'aus-

tosas. Para que essa morte naq lhe desmentisse
A vi d si* mandara construir uma suntuosa torre,

incrustada, embaixo c na frente, de ouro c pc
dras prftCwsaSi íí ilm de hü precipitar do alto

dela, rí mandara coní&cçionar cordcss dc melai
precioso c scdíi purpurina para sc enforcar»
bem çohto ymu espadii de ouro para, m ima
passar, c guarde*va veneno em vasos dc t^mc
raJda ü LOpázío para üü envenenar. pois não
sabia que jsénero da morte escolhería, São os

“eofíuosos por ncccKskiside". a quem jte refere

Luc.ino.

A despeito dê L;uiUjs precauções, ú provávd
qtie houvesse recuado rta hora dadooteão, lai o
luso do aparaio. Mas. mesmo entre os que.

mais resoluto*, levaram a çsbo hll:i resolução,
cumpre vcriucur ic n i norte deu mediame
golpe que não permitisse semir lha os efeito ü

ou >ic quiseram que a vida abandonasse nos.

poucos seu corpo c sua alma, o que llics teria

dado tempo de se arrependerem me provarem,
cm pCFsívercmdú, sua firmeza de ânimo c sua

obstinação na intenção primeira.

Durante as guerras civis de Céftir, lendo
Lúcio DorníetQ, aprisionado nos. Àbruíos, se

envenenai u arrependeu ^ em seguida. Ocorre
l i3mbem que alguém* deuididu a m urrei', nao u
Lenha conseguido de chofre c se ferisse nova
mente duns c mais vckCs, sem resultado, em
virtude da revolta da carne que impede o braço
de golpear pmlundameme.

Enquanto se tn se ruía u processo de PI auto

J * J Lucmk.í-

Silvàno- Ucgulãma, sua avo» pas-sou She um
punhal com o qual ele nãu conseguiu matar-se.

Mandou então que seus servidores lhe cortas

sem as veias. Albucila, no tempo de Tiberio,

querendo suicidar-se. golpeou-se loto insufi-

ciente vigor, o que deu tempo a seus inimigos
de a socorrerem e a fazerem morrer a seu bei

prazer, Foi também p que aCGFi teceu a Dcmõs-
teners. depois de suít derrota na Sicília. F., C.
Fímbrií»!. Fashandci por falfcu de energia, pediu
nn criado que o acabuisu,. À<i wntréjio. Oslõ-
rio. embora não podendo u;,ar u braço, desde-

nhou a ajuá» do lacaio, stnãíj para manter n

punhál reto e firmemente; c jofiou se sobre u
armu traspassando a garganta. Na verdade.
triiUt-sc dc uma coi*a que se deve engolir tem
musiigar. a nao ser que se tenha garganta dc
i‘crro. Entrctíiiíto, Adriano mandou o medico
marcar Com um dreulo no peito o lugar que

devia ser golpeado por quem de enc&fregàíisc
dc o matar. Eis por que Cé^ur. quando lhe

fttfgu Piaram qual n gênero tlc morte mais
desíEjivç], respondeu; "a monos premeditada e

TTlais rúpida". [! Cê.ínr OUst>u dize lü, não é
etiv ardia minha actcditã Jc, ‘'Uma morte rripi

du", observa Plínio, "'e a grande felicidade do
vida," Aborrece cntrammo a alguns reíonhe-
eê lOi

Ninguém pode assegurar que estava renol-

vido u fiiurrur. se cvtia encarar a niorie e não a
pLhdi? ver chegar uk- olhoK aberto;. condena
dos que Ihç^ correm ao encontro, u Hm dc
npidv.Li la. mio o Jluciri por espirito dç rcsohi
pt>. mas porque desejam abreviar o tempo em
que deverão contem piá (a. Morrer não m ale-

moriía, o i,| ur_- temem c » pnsfui^cm Ja t?d;i ít

i norte; "nuLi qutro morrer, mas c me inUire^

rciue estar morto” 3 “ a
. A. csíw grau de raolu

çào jã vcríftquet que posst> dicgar, vunm
quem. dc othós fechados. aLír:i mç :lo perigo ou
ao mar.

Á meu ver. cadn c mats hdo. na vida de Sô
cratcs, do que ter permanecido durante trtniu

dias» depois dc condenado, e^annnando verc-

numeiuc a morlc futura, sem emoção, sem
revelar nenhuma alteração dc humor, agindo é

cunvçriSLindn. antes et)m calnva do que com
fiaeitaçiü sob o peso de um taJ pensamento.

Fompônio Alêco. u quem Cícero cicrcviiu

carias que itm* tlcurum dck, achando-se enfer-

mo, chamou Agripa, seu genro, ç doi^ ou três

amigos, e lhes diüM: que, nm conseguindo
curar se e aumentando lhe o sofrimento os
remédios que tomava pura prolongar ;i vida.

estava resolvido a por fim a ambos, vida e

sofrimento, e pedia a todos que o aprovassem

s
'Cícero.
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tju, pda menos, que rtao tenlussem impedi Io

de levar a cabo a resolução, H tendo escolhido
a mone peta fome para aJeançgr seu objetivo,
sua abstinência, comu por acaso, elimina a
doença. Fm querendo morrei, recupera a.

saude. Seus médicos c amigos congratulam-se
então com ele pdo fcÈii resultado; mas su

enganam, pois não muda dc decisão: “pois que
Mie cumpriria um dia dar esse passa’, diz;,
iJL

r)ão queria,, no ponto a que chegara. Ler de
recomeçar dc oulra feita", Com lazer sufi-

c iente meditara na morte, c não somente não
renunciava a ela mas sc obstinava u. satisfeito

com o início, resolvia br^vamente continuar.
Prov&r u morte e í>aborcâ!a c muito mais do
que a nao recear.

A história do filosofo Clcanles se parece
mu ilo com a precedente. Estava com as gengi-
vas inchadas c gangrenadas. Aconselham Ibu
oíí médicos um jejum abaulm». Obscrvandn-o
durante dois dias, sente-se tão melhor que o
declaram curado c o autor t/am a whar vida
normal. Mas dc. achando j/i certa doçura no
estado de Traqueia a que chegara* resolve dão
recuar c, perseverando, acaba por morrei dc
fortlc.

Um jovem romano, I últo Marccl ino, preo-

Cupadü com avançar a hora do destino, a fim
de se deslWr dc umu doença que n f-asía so
Irer mala do que queria suportar* mas quç os
idédieos prometiam curar, embora com ulgib
ma demora. convocou seus amigos para deli-

berarem juiUm. Uns, relata Sôrtee-a, davam lhe
O çon^llm que, por covardia, leriam cies pró
prio\ seguido. ovire*. para o adularem, o que
nQrcditaviun lhe íosse ma th ugradávcl- 1 .

: m, ílTj

n\ü. da ôScoJn dos estoicos, disse lhe: "não tc

aborreças, como se sc tratasse de assumo
importante. Viver não e grande coisa l teus
Jítcaios c teus animaiâ vivem; o que importa è
morrer hortroíttm«rue H sublumdfitc c com cora
p,cm- Imagina só há quamo tempo fa^çs a
mesma coisas comer, beber, dormir; dormir,
comer, beber; não saímos do círculo. Mão
somente o-s ttóidtmcs penosos c dòlpio:*os hoü
incitam a ;!air da vida, mas também a sacie-

dade de viver”. Marcdíno preci&ava dç algiicin

para o ajudar ti cumprir sett design so, e não
para lhe dar eon scUiob. Acabava dc encontrá-
lo. Os servidores receavam me Ler- se no qa$o;
no&so filósofo demonstrou -lhes que os criados
só $e compromcLcm quando hã dúvida quanto,

à yontade dc morrer do senhor e que Séria tão
Toã ação impedi lo de sc matar quanto o

matar, tanto mais que “salvar um homem con-
tra sua vontade é como matá-lo"3 a:?

. Avisou
em seguida Maree lino de que. assim como sc

distribuem os restos do banquete aos que o ser
vtm. cra conveniente, ao íim da vida, deixar al-

guma coisa ao» que. no curso de sua exEsícn-

cia. lhe haviam prestado seu concurso.
Ma reclino, tao tlherei quanto corajoso, itian

dou repartir uma CerLu soma entre seu a »urvi

dores c os cofíaolou da tristes que manifesta-
vam. Para passar da vida ã morte, não
recorreu nem ao ferro, nem n efusão de sangue*
pois cçtuva decidido a retirar se dj. vida c não
evadir st. Não queria fugir da morte, mm sim
enfrentá-la, A fim de ter 3 possibilidade de
desafiá-la, renunciou a todo c qualquer alimen-

to, descansando no terceiro dia em um bunho
morno;, c. enfraquecendo sempre maií, morreu
IciUuinunlC. ii íw ücm experimentar, disse. unia
topwi? de volúpia, 0& que por fraque** (ém
uma sidcupü, nfirmaje também nao sentir dor
nenhuma, mat, antes certo Hem estar, como
quando adomtcccm e repousam.

Catão parece ter tido corno destino sm em
[Lidü um modelo de virtude. Permitiu 5hc a
wrte qut, estando eorn ;i mão machucada,
.somem? se ferisse ao golpear se. ò que lhe deu
a possibilidade d& lutar com a morte até «
agarrar. As. etrcunstíiodas que teriam podido
enfraquecei Ibe o ânimo, tune-s o fortaleceram.
Se me fuase dado represemá lü na atitude que
considero mais honrosa, nfôtâri i>^ i:» g«^m
giienuidu e arrancando ^ em ranhai, e não de
e^pad:i wa mão tomo fixeram os ciçultorts dc
sua cpücii, O secundo úio de «un morte revda
sem dúvida alguma coragem bçm maior que o
primeiro,

* M, Mürácio.
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Capitulo XIV

Como o nosso espírito cria suas

próprias dificuldades

Discute-se comi! mente que decisão somaria
um CípirtLti indeciso cnlre d uai coisas cuja
realização deseja cXaLaiiiefile com if-u al Lnten

s idade. É indubitável que cm tais condiçóea

não sc decidira nunca, poi*. sç sc inclinasse

]*>' uma, jã seu peíWo implicar La dcit^ualdadc
de valcjriííLcào, Sc, com idêntica necessidade

de beber e üimct, fôssemos colocados Cntrc
uma gartíLfíi c um presunto, não leríamos
provável metí iç outra solução sentia morrer de
fome,

Alentando para a dificuldade dos que lhes

perguntavam que havia em nossa alma que
cfciertniriasíSÊ a caolha entre coibas iiuKfcrcn-

les. c fazia que cm um &acu de escudos pcpfjs

semos um c não oulfo, pofe cm sendo iguui*

não .se instUluiLva u preferência, respondiam os
cstôico* que íkno se devia a um movirnemo

inconscícme, provocado cm nós por um tmpul

$0 estFEinliOt acidenul, fortuito.

Poder se In atueh afirmar. purçcc-ne, que
nada se nos apresenta sem nEpuma diferença,

por pequena que seja, e. ou n vista, ou ao tato,

liã sempre aljío que, embora rtân o perceba-
mos, nos tenta e aírai, c determina a nossa
entulha. Da mesma forma, hc supusermos. por
exemplo, um bjvbunlc ip.unEmcnLc resistente

erji iodo o seu Comprimento, serã impossível

parti lo, pois cm que ponto cederia 1 li não é de
Sc admitir que ueda em iodos os pottlos a um
tempo-

Sc a isso ierementarmos esses teoremas da
jccomciria pizIo.H quais sc prova que o conteúdo
c maior do que o continente, que o centro de
lima circunferência c ião grande quanto a pró-

prio eirCLulfcrcntia, que duos linhos que se

aproximam sem cessar não nunca a sc

encontrar, e também os problemas da pedra
filosofal ç da quadratura do círculo, questões
iodas cPt que a razão se opòe ò realidade,

depararemos possivelmente com algum eirgu

mento cm apoio desso asserção ião ijustdu de

Plititü ! "Nada è certo ^enüo a incerteza, tiern

nada bn tinais miserável c orgulhoso cio que u

homem"

Capítulo xv

Nosso desejo cresce com a dificuldade

Não ba argumento ao qual não se possa
objetar com argumoritp contrário. dizem os
J i fcts mais scnsaics. Não fa? muito, vinha
me ao espjL tiú eslu ]k.1;i seniença de um penso

n:i££m da :inl í^lí idade rm npok> ao déjíprezu

que devemos. ler :l vida; nenhum bem nos pode

dar prazer. senão uquuk: para cuja perda csie

jamoíi preparados, “A tristeza tle ter perdido

algü ú O receio d 4: pefdó-lü, são Uma só e

mesma coisa” 1 7í\ Querís di/er com isso que o

f!OEü tLi Vida lÚiü pode oferecer- nos real atra

li vo se a tememos perder. Poder se ia entender

também que nos apegamos a <$sc bem c com
tanto maior desejo de conservà lo quanto sabe

mos sua conservaçyíí pouco -secura e receamos
pei jé lu, Puis senicmus, e isso i abolutamente
indiscutível» que assim como o fogo se aviva

com o frio, nossa vontade sc afiadtencnnlro â
oposição: “Sc Dãnae não tivesse sido fechada
em uma torre de bronze, muncjs houvera dado
uui filho d Júpiter"^

7

1

. Nada é, por natureza.

J tu
Nèneca, J J1

Ovicbfl.
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não contrário a nossos desceis como a sacie

d-ade resultante da Fácil idade: e nada qü excita

Lamo quanto a raridade e o obstáculo: “um
tudci o prazer ereyce na rozao do perigo que
nos deveria afastai dde’1 * T7

, “Rcchaça-mc,
Galii. u amor saciai .se-ã logo sc $uas alcgrtas
nãt> Soreni temperadas com algum tormen
to"ÍM .

Na Lucedernónia, Liçnrgo, a iim dc manter
desperto o amor* ordenou que os casadow yy o
praticassem as escondidas. e que âer cncon
trados dormindo juntos fosse tão vergonhoso
como sc dormissem com outros. As difteul-

d ades dos encontros, o perigo das surpresas, a

vergonho do dia seguinte “e também o langor.
<} silencio, os suspiros vindos do Fundo do
coração" 3 7 \ eis d que põe pimenta ao molho.
Que prazeres ^rcaJ mente Inscivos podem nascer
de conversações honestas c decretas sobre o
amor'.

1 A própna volúpia busca cxcUunLtis na
dor: c hem mais doce quando queima c esfola.
Á cortesa r Lor3 dizia nunca Ler dormido com
Hunipeu sem que o marcasse de mordidas.
“Apertam fó riemente o objeto dc seus desejos
com dente çrucl imprimem cm scu-s lãbioí bti
jüís dolorosos; um secreto ferrão os excita opn-
tr;i tiquclc mesmn que acoiíte ndes o furor dos
am plenos'' 3 ? E

.

Assim ocorre com tudo. A dificuldade valo
rjzü js coisas. Os habitantes de Arteorca cum
l^em suas prometas em São Tiago de
Compoíitèla; oh da Galiciíi em Nos-sn Senhora
de Loretoi cm Liége apreciam muiro os banhos^ 1-LiCca c na Tõmatiq oii de Spn; nâ» s-c vêein
o>i romanos fíçqüflis tendo a escola dc esgrima
em Rorna, cheiíi dc Tranccsics. O glande Çinão
ícomo rtoà ocorre iamhum caiwu da mulher
quando nuu ç tornou :i itesejá la ao casar se ç!u
c<im outro. Devolvi ao liaram um cavalo velho
qiiç não resistia à atração das êgu^. t; que a
Fúeílidnde dc sc expandir à vontade com as
*ltj3 logo saciou. Porém mm as demais. não se
rclcm dç rinchar, No-sko apetite despreza o que
st acha à sua disposição; corre atrás do que
íiéío tem: ^desdenha o que está à mio ç husca
0 que não pode icr

11J 7
*. Proibir nos nlguma

loi^a 6 darmos contade dela: “sç rtào fiueali-

zares tua amante, da deixará muito breve de
ser minha 3 7 7

. Á privação c .l abundância
comportam os mesmos inconvenientes: "quei
aaü te dm teu supérfluo e eu da carência do
necessário

" 3 tk
. O desejo c o gozo faziam-nos

J,í Séneey,
1 PJ Marcial.
374

}loriicsn.
t i r. Lui^ccio.
- Tfi

Horacio.
3 ? 7 Ovídio.
330

TcfciíclO.

sofrer iguaímente. A seriedade He nossa*
amantes 5 /9 aborrece-nos, mas tím verdade u,

facilidade com que porventura se eniroguem
airidõi aborrece lUtus. Pois o descontentamento
e d còlcra que nascem dü valor que empres-
tamos ao objeto desejado licitam o amor, ao
passa que a saciedade engendra a desgosto:
não passa então o amor de uma pai ião embü
tad^, estupidificado, farta, sonolenta: que-
res domtnar muito tempo o teu amartie. des
preza suas súplkas'13541

. “Fingi vos dc
desdenhoso, quem se vos negou urticfn vira
oferecer-se hoje"-

J a
\

Por que imaginou Popcia esconder sob uma
máscara sua beleza ‘ítnão para a valorizar nos
olho* de sc as amantes? Por que cobrem as
mulher c-s com víjuh que destoem ale uh calca
nhores üs encantos que desejariam mostrar e
que todo* gostariam de ver? Por que ntnon
toam sabre n«t pjmefs ambiciofiodai dc seu

corpo Lujitaü c tancag coisas? Para que servem
üsscs baluaries com que ncabíun de guarnecer
as anca*; sento para ludibriar nosso apetite l’

nn^ atruir embora no* Afastando? uEla corre a
ese<mder-.íe atrãs do chor[k3 H mas ante* faz
com que a percebam 4" 3 **. "Por vc-zcs Opôc sçy
vertido a meus iiKpacienjtÈS dCiejos

,?3í1í De
que serve essa arte que põe cm jogo a flsibilo-

mia pudibunda da virgem, essa calculada frie
za, eüsa atitude severa, essa aparente 1gno
TAílCia das coisas, que ela conhece melhor do
quL: nós. scu^ educadores, senão pura Aumentar
o desejo qyç icmoA dc vetioer, scnSo pur^ tsc 1

muhir nosso apetite com cerimónias c obátãcu
los? Não somente temos prazer como tiramos
alguma vaidade cm triunfar dn modéstia, da
castidade C du temperança.: e quem desacon
aellia ns muihercs tais uriificbs. tá traindo
e com cias se Atraiçoando. £ prenso que acre-
ditemos que seu Córuçúo freme de receio, que 0
stim dc nossa Voz ao murmurar lhes palavra^
dé amor terc a pureza de seus ouvido.s, qut elas
se magoam e cedem a nossas Importunai
wlidtaçMêr constrangidas c Forçadas. A bdc-
/'a, por fone que seja, não basia sem tais velei-
dades dc reüistSncia. Vede na Itália onde da
m.ik se encontra t c muix atraente, cortlò u*
mulheres recorrem a meíoi ãrtiíiciali e à arte
psu^a se tornar agradáveis: pios de outra modo,
atndp que vertais e públicas, o* homens não as
procuram eom untuíla^no, Oçorrcmm nbrlr
zn o mesmo que com a virtude: dois cominhos
"
H ' è No açnLtdo. amigo de n amurifidas, de íeuhqras
cortejíulus * umíidas, ènplKtncnte.
J * D

Ovídio.
JA ' Pm-pércio.
:jlljr

Virgílio,
3üJ

Píopércio-
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conduzem a da, um fácil, tnitro semeado dc
obstáculos c nem sempre atingmdo o seu obje
tãvo. É crurcianto o último qut uijí.s- aprecia-
mos, que achamos mais beto c digno,

DevÈtnoí agradecer à Divina Providência as

perturbações e borrasca* que desabam sobre a

Santa igreja, pois assim as almas piedosas des-

pertam do sono em que as mergulhara um
longo período de tranquilidade, K se compa
rarmos a? perdas resultantes do número de
desviados com as vantagens de nos havermos
retemperado na luta. não sei ,« o benefício nao
sobrcEscedeo prejuízo.

Pensarims cm tornar ma és sólidos os laços
do casamento, evitando a possibil idade de
rompe- los; mas ocorreu que se relaxaram u
desfizeram na mesma proporção em que *pc

apertava o nó do constrangimento. An contrá-
rio, n que manteve os casamentos em honra
d li rance tanto tempo cm Roma Foi a ftKulkkdc
dc dbsolvç-los k vuttiadç. Tanto mais se preo
Ciipàvam com guardar sua mulher, quanto
mais Fácil ura perde -ia. E embora o divórcio
estivesse ao alcance de todos, decorreram mal*
de qumhemcs anos sem qyç ninguém o raque-
icsseí

11

u permitido nây tem encamos; o proi-
bido uxeita o destjo"3 n \ isso me itulm a citar
esta opinião dc um autor antigo; OS suplícios,
cm vfy de frearctvs Os vício*, desenvid víram
nos; nm nos levam a bem fazer, o que ê obra
da raaào c da oduLução, Apaia> cuidamos
cum mais atençio dc não sermos surpreun-
d idos na prélio* do mal.

k'Q mal. que imagina
vam emirpítdo, vénec u sc expande" 311 '-. Ignoro
sé a asserção é &xal&, mcts q que sei pnr eapy
rièncm é que nunca os suplício* modificaram a

moral de tim pom. De outros meios é que
dependem a ordem e a normalidade dos
cose times.

Os historiadores grep^ aludem aos iirj;a

peiLs úribo vizinha d u Ciiía) que viviam dentro
da ordem, sem açoites nem castigos. Mão
somente nirr^uêm pensava cm aiacá-Jos como
ainda quem se refugiasse junto deles encon-

trava asilo, dadas * virtude e a santidade de
sua GXi&jfciCk. Os povos vizinhos a eles recor-
riam nas suas pendências. Citam igual mente
uma nação onde ns divisas Ju* Cimpòs e jar-

dins ifio assinalada com um simples cordel de
algodão, o qual, apegar dc sua fragilidade,

eonütimi barreira mais respeitada e efetiva do
que nossos fossos e ucrcasi

fc

'as fechaduras
airaím os Jadròes; quem roub* com arromba-
nieoto não entra em casas aberta***5 & 0

_

Talvez a facilidade de nela entrarem tenha

3B * Ovídio
1 n 11

Rulítio,
3 È &

SÊnccft.

sido uma das causas que preserva/ a.n minha
residência das violências das guerFas civis.

Defender sugere, o ataque; a desconfiança pro-
voca a ofensa- De&intcrcssei a soldadesca de
minha casa. tirando-lhc qualquer probabili-

dade de glória, o qut, em geraí, a &cus olhos,

justifica c desculpa todos os excesso s. t> que
exige coragem c sempre considerado hortroso,

quando a justiça já não existe, por isso fiz com
que a invasão de minha casa part isse um ato
dç covardia e traição. Não sc Fecha ela para
ninguém que lhe bata à porta; como única me-
dida dc precaução, há um porfeiro, educado
nos u&cs do passado r destinado menos a
impedir a entrada do que a tornar mais decente
t agradável a recepção. Não tenho outra guar
da e senl inela além dos astros- Um fidalgo ería
um querer resistir, se não se acha peiTcilamenLe
organizado para tanto, O que é acç*hVcI por
um lado è acessívd por Lodo*: nossos pui* nau
pensaram nunca errt construir praças fortes. Os
meio* dc dominar nossas cásáü* ainda que sem
exercito, nem canhão. dia a dia.se tornam mais
poderosos e Fora de proporção com os meios
de defesa, fi principal mente a idéia de invasão
que preocupa os espíritos e interessa iodo
mundo; :l tdéin dc defe^a só preocupa cs
rtcosJlí . Minha casa apresentava resÍGieriÇia
sLLfjciéJHc pnra a cipoea cm que foi construída;
nada Jher acrescentei * recearia, cm a fiwüfí
cando. que a medida se voltasse contra mim
mesmo. Sem contar que ao ru tomar u calma
seria forçado a demoli -li, Em semclhames
baluiirtes á perigem não sc poder resisfir. e
mu.1 üç está icjiurodco poder. pois. n.vs guerras
intestinas, o lacaio pode pertencer au partido
Contrário; u quando n religião é t> pretexto óu
luta, Oí. próprios parem cs sc lortumt su^peiWíS.
t juínifECOdamente. O tcwjuro nào pode manier
guarnições cm todas as fesidencta?: e m'is rsão h.i

fariumo* sem uos arruinar ou arruinar o povo.
0 que comporia maiores inconveniente^ ainda,
iilém de ser injusto. E se, sçm defes*. For ínva
d ido, não mc séiuirci pbr. Se luj comrário me
ddender, perderei mais: os próprios amigos
cm ver dc se apiedarem ^ divertirão com criti

car minha negligencia e ignorãneia na* coisas
de minha profissão. R o fato de st haverem
pendido tantas caiUh prepanidii^ para a rçsi.^

tência, enquamo a minha continua de pt\

induz me a crcr que sc deva a Jesiruiçãij ilelas

áí veleidades dü rexlsíféncia. Inspiraram a idéia

do assalto e justificaram o asâaltajiie a seus
próprios tjlho*. Todo preparativo de dele-ua re-

38

1

^Momaiicnc opòe aqui ;i gLKTra bxitrksr üs

comoçòes tniernas- Na invasão de um paia c:-:Lran-

Eerra rícoí e pobres podem ganhar. Na ddesa da
casa durame as guerras civis, <ú os íícoh íx>rrem pc-

rysü dc saque. (N. do T,)
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vda a disposição dc lutar. Podem emrar cm
minha residcTiCía sc assim o quiser Dcu$; ms$
não chamarei ninguém, aconteça o que aconte-

cer, H um Sugar dc retiro onde me repouso da
guerra; c um recanto que procuro isolar das
tempestades rem antes, como faço com minha
utmn. A guerra que nos desola, pode mudar de.

forma e estender-se; podem outros partidos

organizar-se. eu nao me mexo. Entre tantos

fid algos que fortificaram suas mansões, fui n

único a fiar-sc tão-somente era Deus para a

proteção da sua. Ntmca escondi pratana, nem
dinheiro, nem [apites, nada desejando salvar

pela metade, nem querendo temer cm parte. Se
ump inteira confiança na Providência me
outorgar cL pncjtçção divina, esta há dc conti-

nuar até o Rm. E sc não ma Outorgar já terei

sÉdu protegido durante bastante tempo, o que
merece ser notado, pois LaJ situação se vem
verificando há trinia anos-

Capitulo XVI

Da glória

Há cm tudo n nome a a coisa. O nome 6 a
Palavra que marea e significa a coisa: nào fuv-

pnric dcl Liidaraíísc incorpora; L um aícisó
rio que ípl' acresce, por furu.

Deus, que é, crn$t, plenitude e inteira perfei-
ção. não pode ampliar sè c cfçsccf por dentro,
cm essência. mas Seu nome se amplia e engran
íkee com os louvores ç hênçãm que damos às
Suas obras manifestas. Esses touvores qut não
O podem penetrar c 5c tornar parle integrante
d' Ele próprio, tanto mais. quamo tu,da se
acrescenta ao que Ele é, ruk os atribuímos a
Seu nome, 0 qual, tora d'Ele mesmo, c o que dc
mais peno O loca. A (tórla c a honra só a
Deus pertencem, portanto nada será maií
absurdo do que ns íeiv indicarmos. Somos
e^cncial mente, tâfl pobres, taa necessitado-

,

tào ijnperfnitos. que n*£su preocupação cen*
rúrn.; wr it <|c ir^hnlhar çonCúiuHttamçiiiC,
para melhorarmos. Totaímeniç vazios, nás é
de vemo C de palavras que devemos cnc icr^

nos- preeis^rnos. para fortalecer- nos, de ali

mentos mais substanciais c sólidos. Um
homem esfaimado seria um simples de espí.itü
s-g procurasse obter uma bola roupa em vez de
uma boa refeição; cumpre correr sempre y Li-

ma is urgente: "Glória a Deus ntin alturas- e paz
aos homens na Lerra'

1

, como dizemos cm nus
orações. Temos penúria dr beleza, saúde,

yabedorta, virtude e outras qualidades essctE
eiais; cabe- nos alcançar essas coisas dc pri

11letra necessidade, antes de obter íi que nos
adorna exieriormeciix- Mas são questões essas
dc que u teologia traia mai^ aprofun d ad amente
è com maior competência,

Crisípo e Diõgenes foram os primeiros a

desprezar a gloria, e com maior resolução. Di-

7.iam que* enlrc todas as volúpia:.. não há mm
perigosa, oem dc que mais hc deva fugir do que
a aprovação alheia. Abundam efétivamente os
casos cnl que sua traição causou graves pp;juí-

7-0$

,

Nada envenena tanto 0^: p-fncipes quanto
n lisonja* c nada há que t laiw imponha n os
m:ius aos que os rodeiam, Cumular os mulhe-
res dc lisonja^ rçpçtir-Ehas sem cessar é c.- metn
mais comum dc triunfar sjbre a sua cas idade;
é 0 modo dc sedução que cnprcgam bjí sereias

para enganar Ulisses: "Vem, Ulisses, vem, tu

tão digno de louvores, tv dê quem mais &r

honra a Grécia" 3 *Mais filósofos af rmavarri
que Inda a ^.loru do mui do RUO ju^ífíça qUC
um homem sensato levrrtec um derio pars íi

conquistar:
l

'que c tt g àrin. por pr. ’dc que
seja, se não pas; dt .UíriB?" 3 ^» |> lfro con
quisuir a gkjniL pda g'6rta, pois r.ão rurd et;
Mftrrtiu vwmu^í’iA qy.r 41 p-úrfern tomar desv
vd. Etfl nus flfereu. a xu vontadi alheia, e i'a

-

que estejamos mene» expostos ts injúrias e i

outras coisa \ scmelh ntes.

Eru liirnbéni um Jos princir ttlít dOgiTas « c
Epicuro çste prece' :o dc sua fscofc: " wconJç
tua vida". 0 quri proíbe qje ü4 cmbbrptc
iily.uem com çarg s e gc^Lõcs dos ncgóchjji ->ú-

bticoi:, E prcàüí jòe assim h[uc forçofíamentc
desprezemos a lüria, a qu: I eonsÉslc na apro-
vação da cole v idade às nassas pçi^s mais
evidentes. Or J-enar-rtos 4ue escendamcs a
vidü, iruc no? ocupemos le nós mesmos e não
queiramos . úitrometrjti os outros f\o que
fazemos, é juertr ainda menos que nos hnn-
rem c gjor 1 Iqucm. Por i>jso E - icuro aconsíuhu

a ú “ Hom tu.
jHU JuvfnaJ.
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a ldomencu a não orientar seus atos cm aien-
çãn à cipimân comum, a menos que o seja
neotíssario a fim de evitar outros itlcurtve
n iea Ld pur vezes resultantes do desprezo que
os homens venham a demonstrar.

Essas recomendações são, a meu ver. pcrFei
lamente certas -e razoáveis; mas somos, não ^ei
comíj^ dois em um só. o que faz que, em
urna mesma coisa. acreditemos e não acredite
rnos. nà*j podendo desfazer- nos do que conde-
namos. Rcpoilemu-íio!;, com efeito, às últimas
palavras de Epicuro, ao morrer. São grandes e
dignas úu um filósofo como ele: revelam con
tudo vestígios de sua preocupação com a repu
tação ligada fl seu nome r com essa disposição
de espirito que censurava em seus preceitos.
^]K a carta que ditou pouco antes dc CAaiiir o
derradeiro suspiro: "Epteufo n Uermaco,
salve ! — Escrevi o que segue neste íiltimo dia
dc rrtirtlia vida. di:t feliz embora sofra in-crivcl

mente da bexiga e dos intestinos: mas meu
sofrimento c compensado pelo prazer que traí
à rninl-ka. alma a recordação das idéias que inn
vçi c da defesa delas. Tu, toma sub lua pro( ti-

ção os filhos de Mçtrndorçi; conto, a c.s se res-

peito, eonl a ttfeição que dçsdc a infância
livfislí por mim e peia filosofia.*’

Eíf, li curta. *u que m-e leva a pensar que esse
prüíÇN quedu sentir cm sua alma por cuusa
das idéias itiov$dfUL ac liga ã reputação que
esperavii adqu«rir depois dc mitrm, &ão tm
dispositivos tcsiamctiiãrios pçfos quais deter*
mina que Arninômacu e iimòcfaLeK, seus her
duiiruH, fornecessem anunlmcnte, no mès dc
janeiro, pura a comemoração de seu aniversá-
no. a soma íiser fixada por Nennaco; bem
como -i nece^àriii às despegas com a recepção
dc seus amigos filósofos, os quais sc reuniriam
no V(g6iirno dia de cada lu;i para honrar sua
memória c a dc Mctrodon).

Carncadcs foi o chelé th cçitíi dc opinião
contrária. Afirma que a glória é desejável ern
ii, como fiíHuriij é a afciçàoquc dedicamos aos;
filho* 1 nascerem depois dc nessa morte, em
btífii não os devamos conhecer. Esta opinião
Ebi natural mente a mais comumÉtite seguida,
como ocorre com aquelas que correspondem
íl:^ nossas preferenctíta, Aristóteles coloca a
£&t\:i cm primeiro lugar entre os bens que nos
vem de fora de nós mesmos, c considera igual
rnente criticável buscâ 3a exagerada mente ou
dela Jugir. Creio que se possuíssemos o que Cí-
cero escreveu a propósito, veríamos opiniões
espantosas, pois ele foi obcecado por ussíl pai-
xão, a ponio dc, se ousasse, cair no absurdo
em que outros caíram, dc considerar própria
virtude válida tão- somente, c desejável, na me-
dida üm que acarreia honrariam “A viiiude
escofidtda nao difere mu tio da obscura uciosi

dade 390
. Uma ml maneira de pensar é tão

lalsa. a meu ver, que não posso acreditar renha
janiacs entrado na cabeça de um homçm quu
teve a honra de figurar entre o$ filósofos. Sc
assim tosse, nâo 5e deveria praiiegr a virtude
senão em publico; e não nos adiantar íh manter
no bom caminho a nossa alma, verdadeira
'icde d rí vínude, desde que seus movimentos
nau chegassem ao conhecimento de outrem.
Rn araria então fazer o mal tom suficiente habi-
hriade para que ficasse ignorado. “Sq pera-
bes diz Caméades lÉ

que uma serpente se
esconde no^ lugar em quç, icm o saber, vai sen
Tnr-ííC alp.uém enjn morte tc beneficia, comcic
ras uma mn ãçSo cm não o avixar. prineijv^l-
mcnLc se o que Fnzes só dç ti t conhecido.

1

" Se
não buscamos em nós mesmo*; a obrigação dc
lazer bem, se s impunidade considerada
justiça, quantas maldades não seríamos indu
ridos Â praficar diariaintrttc E

Devolvendo lielmcntc a Plõtio os valores
que csle lhe contiara vtnn quç ninguém o sou
hesse. c agrndn- mmn iau mesmo 0 Fiz íi 3ú raro.
Sexto Peduccü Cumpriu menos uma açàu
propriamente meritória do que deixuu de mal
ajrtr em não o fazendo, £ útil IcmhFar. ern nus-
^os icrnpiis, que Cícero censurava u Smdiliu
K tifo prtr ier aceito umu herança que sua cou&*
cierscin eondenavii, nãu porque fosse ;l «sisa
contrária ü ki r mas apcqir de não uçonirarbr.

se mostra menos ^vero com relação a

Crasso c ! lortánsiü que. com sua uutortdbdc c

influencia, haviam sido incluídos cm uma
herança, obtida por um estrartgciru íncdÊUfiEe
testamento falvu. Comentando nu ambos com
não ter participado dn falAifiçftÇâo, nãn ha-
viam recusado os beneficiou dela. pois legal
mente se encontravam :i çobtrto cyniraquaix
quer acusações ou te^íemunhos, Deviam
lembrar-se dc que hrma a testemunho de rieui:.

6, da própria con.,icíènt:ia
,+:tfl 1

,

Sena a virtude cousa vã e frívola, Sc à glória
pednsc rcoiim pensa: não valeria 4 iH=ua, nus-^c
caso, atribuir lhe um lugar especial c estube
lecer uma distinção cmrc da e a sorte, pois que
haveria de mais fortuito do que a reputação?
"A scjrte estende seu domínio sobre todas as

coisas; eleva uns
f

abaiita outros, menos cm
COnsçqíícncíá do mérito do que segundo o pró
prio capricho 11

1

.Cabe ã sorte fazer com qut
nossai ítçòes sejam vistas c conhecidas: a sorte
ê que distribui a glória, m Sabor de sua fama
sia_ Vi -a por vezes prccedur o mérito c de ou-
trâ.s feitas uJirapassã-lo. Quem priíTieirti teve a

J,D HofÁCÍD.
JH1

Cícero,
3ài SaJMci,
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ideia de comparar a glória a uma sombra foi

mais feliz do que pensava: são duas coisas vãs.

A sombra lambem nos precede por vezes e nao
raro excede, de muito, <? comprimcnio de nosso
corpo. Qs que ensinam à nobreza a nào buscar
a glória senão através da valentia, “como se

uma ação só se tomasse virtuosa com a
cd f.brid ade"3 fl

3

. que lhe Inculcam, senar* o
cuidado de nunca se expor sem Set* viulu? Que
lhe sugerem, senão que arranje testemunhas
capazes de contar suas proezas? Senão a evitar

de ag ir ivCm ser observada, embora não I iie faí-

icm oportunidades de bem fiizcr?

Quantas belas ações ocorrem em uma bata-
llia r Quem se preocupasse com atem ar pira c.s

gestos alheios» na confusão, nada produziria c

tbmeeerta contra ai mtsmo lk testemunhos
que colhesse acerca da conduto de seus

Companheiros de armas: “Uma alma rcnl-

nicme grande coloca o bem. principal objetivo
de nossa natureza, na? aeõe:- virtuosas e não
na glória"sif4 .

A gtórãa a qyc aiptru c a de ler vivido trniv-

qúib, não como o enlendtm Metrodoro. Àroe
sílau ou Arisüpo c sim n meu mude. Lm sendo
a filosofia incapaz de mostrar n caminho que
cumW Ao repouso da alma c ti todos convem,
que cada qual por süu ludo o procure

.

A que devem César c Alexandre -seu imenso
renome, senão á wsrie? Bm torno de quantos

homens estabeleceu ela o silencio, rty momento
pm t|ii l’ principiavam a apureeer? Quanto*,
cuja uxistanem Ignoramos, tiverum coragem
idêntica ;i dessem hefóis mas se viram desde o
início esmagados pelo azar? Mão recordo ter

Ndu que, através dos numcm&ft* t gr une lus

perigos que cnfrenimt, César tivesse iido feri

dtn no entorno milh tires, morreram cm eircuus

I Anciãs muito menos perigosa*. Por uma beta

açlo de que st beneficia o autor, inúmeras ou-
tras pasAAm despercebida:';* porquiirilo nin
guem houve paru tesíe-munlm las. Mero sempre
noh ochumos ua brecha ou â frente do exército,

sob o* olho* do generub como cm um efundo.
Podenm ser surpreendidos entre a cerca e o
fossór E, segundo a* exigências do momento,
obrigados a destruir um galinheiro ou a desa
lojar Je uma barracão quatro pobres arcabu
zciroÊ. Ou utnJtt. destacados do rolo Jn impei,

ser forçados a Etgir isoladamente. E não custa
verificar que. em verd fede, as ações que menos
nos colocam etn evidencia são as que apresou
tam maior perigo, É nas guerras de nos&a
cpoca. perderum >ç mais bravos g ucrreíro 5 cm
escaramuças de somenos, ou no asíalio a algu-

ma choupana, do que na* batalhas memora

J33 SiduStiõ.

Cicero.

veís c suscetívgES de tornar famosos os seus
pflríicipruUes.

Quem cciti íidern mnl em pregada a morte
que não tf llz celebridade, acaba obscurecendo
a vida e deixa fugir- lhe numerosas e Justas

oportunidades de sc aventurar. Ora, tudo o que
é justo Comporta sempre ilustração sufi c sente.

O testemunho da consciência jã constituindo
por si glória bastante: “nossa glória estã no
testemunho tlc nossa consciência *. Quem
só c hnmem de bem sob a condição de que o
snibam, quem só quer fazer n bem para que
sua virtude alcance a celebridade, nào prest?

por Certo grande* serviços. “Creiu que o resto

du inverno Kolando fez coisas d i^nas de regis-

tro; mas pennancccrajn tão secretas atâ agora,

que nào cabe tulpn .w não as eonto. pois

Rolando sempre se mostrou ma is disptisto a

rnzcf do qut! a publicar c seus feitos so sc

divulgaram quando tiveram testemunhas <+J 3 n
.

E preciso ir p»m a guerfa pur dever c nào espe

rar senão a recompensa que nno falta nunca,
mesmo píirji nx ações itlais discrcLus. riurçimo

para o>i pensamentos vinuosus, c qut Lonsiítc

na satisfação de uma boa consciência, f. preci-

so ser valente para si mesmo, e pela vanlapem
du ler n coragem hem alojada e vegura. c firme

contra òs embates da sortyí
L

"a virtude brilha

com 1 u 3e sem rniatura; da ignorn a recusa

vergonhosa, não ac apropria tlrts tochas consti

lares. iiem as abandona ao Sabor de um povo
volúvel'

1̂ 4 J
.

Mão ê para su exibir quv nossa alma deve
desempenhar seu papefi c pur a nck e em nó*,

onde ninguém a vê senão nós mesmos, onde
nos resguarda do lemor à morte, da dor e da
vergonha* onde nos dá ânimo mí perdemos
filhos, amidos c bens, c, quando necessário,
nos impele a enfrentar os azares da snerra:
,T
nao em vista de alguma recompensa mas pela

sínisfaçüo du. viroiiic
,'A ^ a

, f< cs*v um proveito
liem maior, bçm ituiís digno d d nus-su ambição
que a honra e a gloria, as quíus náti passam de
uma ítprcdaçâo favorável a nossií Ptspciio.

Fora julgEtr o direito de propriçdidc de um
lote de terra, *dccjononioa cm lodu uma
nuçio, uma diiz.ia de hornens; ao passo que
para julgar nossas intenções c ações, coisa
mais difícil, t imponante, reportamo-nos ã

opinião publica, à apreaiação da massa igno
ramç, injusta c inconsLame. Será razoável
entregar ao juízo dos buços a vííIej de um
sábio? Que haverá de unais insensato do que
estimar em conjunto o que se despreza puruda-

3Jj
1 Sãu Pauta,

iifi
AfioSlO,” ]
I [oráeta.

CíCCTQ,
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damenteiS33 ?
1J Quem procura agradar à moln

dat.> nao o consegue jamais- ela oferece apenas
um alvo mal dcflnidu e inalingívcJi

tl

nada é
menos honroso do que o julgamento da
mas&a -D0,J

. Dcmètrio. referindo-se à voz do
povp, dizia, zombeteiro, que apreciava tao
pouco o f líido que vinha de cima quanto o que
lhe saía dc baixo, Cícero c mais sarcástico
ajnda; “digo que uma coisa, embora não o

parece vergonhosa st louvada pç] a mulij-
dao V. Nenhum [atento, nenhuma sutileza çon
seguem dirigir nossos passos com uin guia lio
errado e desregrado, Em meto a essa confusão
tumultuosa c sçm^ consistência de ruídos, de
iiHríg&s. dc opmiÔcs virl gares das multidões
que nos cerca

m

t nenhum caminho se abre qu^
possamos trilhar. Nati nos proponhamos, pois,
um objetivo tão Flutuante t- indeciso e marche-
mos com a razão. Que a aprovação publica
nos siga sc quiser, c, corno depende única
mtnte do acato, nao hh motivo para esperar
mns que tome c$te ou aquele rumo. Sc cu fiao
seguisse o cominho reto, pela Sun retidão,
ainda o seguiria por (cr verificado» pda espe
riéntia. que, aflftal de contos» é ty que dc costu-
me nos torna ma rs felizes e nos é mais utii: "ll
obra valiosa da Providência ler feito com que
ás coiso^hortcbU* sejam igualmcnte íís mai*
úteis*"

1

." Durante violenta tempestade um
nau La dos tempos antiiios. as.sim falavn a Mc( ü
noj

lO Deus. I ii mc ^alvará* se quiseres, cu mc
condenarás se preferires, mas eu manterei retã.
iA&£Íii5 incumci^ ;t büfru üo leme." Tenho visto

pessoas hábeis, espertas, ambíguas,
indubitavelmente mais prudente* do que eu
nos negócios deste mundo. perderem se cm
circunstâncias em q«c me salvei ; “rfimc de ver
que a espertera pode mato^rur

PíutJo Emilipp de pauida para sua gloriosa
ejtpedíçao na Macedoniíi recornend^va âctma
de tudo ao povo de Roma que nãotlcssç com a
iingua nos dentes acerca dc suas optraçoes.
Quào nociva, com efeito, aos negócios impor
rumes, c a licença com que Os julgam, .sem con-
tar que nem iodo* têm, em relação aos movi-
mentos populares, às injurias e á oposição, a
firmeza dc ânimo dt Fábio, o qual preferiu ser
despojado de sua autoridade a prejudicar o quu
lhe parecia certo, embora com i*so granjeasse
repuuição e popularidade.

Ilá não scí que doçura natural em sentir que
nos louvam, Mas damos demasiada impor-
ííuicia a isso:

M
'nãti odeio o aplauso, porque

íenho sensibilidade: mas nunca os
l

muito bem,

JU * Ckera
* í:m5

TiloLiviú,
H ”

'
QuimsEiano.

* 03 Ôvídín..

bravo me hao de parecer o objetivo que se
deva propor à virtude^ 1 ". Preocupo-me bem
menos COm o que posto ser ao* olhos dc ou
trem do que com o que sou a meus próprios
oEho*; quero ser rico por mim mesmo e nâo
mediante empréstimos. Os estranhos não vêem
no que nos oon cerne senão as aparências tue-
riorcK, mas lodos podem mostrar-se satisfeitos

por fora e ser devorados internamento pela
febre c o medo. Nosso coração não we ve. c sim
nossa atitude. É justo que condenemos a hipo-
crisia na guerra, pois nada é mais fácil a um
homem experiente do qut se furtar ao perigo e
Tingir de valente, com um coração de covarde.
]-Eá tnntos meios de evitar as oportunidades de
se cs por seriamente, que ç possível enganar mil
vezes os outros antes dc sc encontrai cm siiua-
çao dc nau poder evitar um ri*co; c ainda que
o risco se verifique» ocaskrnaJmentc, é po&avd,
um:;n vez ao menos, Faícr das tripas coraçlo c
embora com pavor nn. alma mostrar alguma
Segurançii. Quantos, sc possuíssem o anel dc
Giges. referiti^í por Pfatõo, que tornava invisí-
vl*[ quem o trouxe^.- ao dedo, virado para a
palma da mão. quantos nân <> utilizariam ,i fim
ik se esconder nos momentos cm que mnis
deveriam mostrar-^

1

.

1

' B não 5Ç arrependeriam
dc sc adiar, cm viüta dc sua siluaçâo honrosa,
na obrigação dc aSsumtr at ilude resoluta 1

“Quem pod^Hcr sensível n lisonja e temer a
Cfihima. Scrlao o dcMjneiítu ou o mç-nlird"
s*^ J

7
tfc

Eis por que todos o* juízos que u^sen
Etim nas aparâncias cJttcrinres .são emmemc
mente incertos c duvidoios, e ninguém £em
mais fiel testemunha dc si do quç a pmprki
consciência. QühUUo malandro temos por
compafihcsro dc gloriai E qtiem fica brava
mente na tripeheira fará mais t melhor do que
os cinquenta infames que. pw üinco soldiís
diários, vãú à frente, abrindo c
eubnmly lhe o corpo? "Quando a [umuliuosa
Roma deprecia alguma uoisa. lu não aprovas o
julgaineiuq ncip i cuias reequilibrar os prjitDfí

da bãinnça: rciicj procures, portanto, o que és
Fora de ti mesmo 40V

Achamos que tornai uni nome íEustrçé colo
ca- lo em bocas numerosas; cAforçsurxi nüs por
que seja coniòderadfi e que u lustre adquirido
noa traga proveito — c t a melhor desculpa
que pendamOi dar de nossa conduta. Mas a
doença Leva- no* tào Êon^e que muito* (entam
ía?,er com que ialem delçs dt qualquer manei-
ra. Trogo Pompeu e Tito Lívio diziam de
Jlerástraco e de Mãntio Capitolino que prefe
riam uma grande a uma boa reputação. O mal
é freqíiente. Preocupajno-rtí»s mais- tom que

Pérsio.
411 Harádo.

Pérsio,
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falem de nós, do que com o modo por que
falam, Basta-no s que o nosso nome an-de de
boca cm boca. Dir-se-ia que ser conhecido
consiste em outorgar a outrem o cuidado dc
m>üüa vidac sua duração,,

Quanto a mim. considero que wy somente
eu mesmo. Essa outra vida, feita com o que
meus amigos sabem de mim. a encarada como
ê, despojada dc qualquer artifício, bem sei que
o que dela tiro e o gozo que me dá não passam
dc vaidade produridy, pela imaginação. Quan
do morrer, sentirei ainda menos esse efeito;

perderei cr tão + toLalmcntt. o uso das coisay
reaímente úteis que por vc^es devemos à vida.

N ao poderei mais usufruir de minha rcpu?açào
nem cia poderá tocar-me, atingir- me. Nãu
posso. cfÉtivamenií* confiar em que ela se ligue

a ntcLi nome, e antes de mais nada porque não
sou o único a usa lo; sohrc 05 dois que tenho,
um c comum a rodos 05 membros dc minha
ramílus, e dc outras. Uma destas existe cm
Taris e MontpcElicr a que Chamam Moníaigne:
outra na Bretanha e Saintangc. a qual sc mti-
suln “dc fa MoniAÍpc

H
, Essa interposição dc

uma Sílaba não basta para que nossos leitos c

gestos não sc confundam a ponto dc não puder
cu participar de sua glória c não poderem eles
ser respingados pela minha indignidades kso
embora os meus we tenham chamado ouirora
Eyqucm. sobrenome aplicável igualmcnte a
uma ("aínilia conhecida na Inglaterra, Quamo a
meu outro nume* c prtnornc que pertence a
Quem 0 quetra usar c a honra que thc couber
poderá enher também a um carregador, Por
oulfu ladò. ainda que me (ornasse um personu
gem marcante, que iignifkarã a marca? Pude
rh dcsígitar aJgo inexistente e dar-lhe brilho?
hh

Oue a póster idade me aplauda, ser-me-á mais
leve u pedra que cobrir meus ossos? Meus
manes, meu túmulo, minhas, einzns afortuna
das. se cobrirão com bso de violetas* 0 n ?”

M«í desse assunto já tmei alhures.

Numa batalha em que dez rrsií homens ião
morto* ou Feridos, falar se h dc uma quúuenu
apenas. É preciso que a >soric uns gratifique

com um feito de Armai real mente importante
para que sê evidencie alguma ação particular,

perpetrada já não digo por um arcabuzdro
mas por um uapitao; pois, embora matar um
homem, dois üu dez, c enfrentar etjrqjomníicntc

a morte sejam de faio alguma coisa paru qual -

quer um de nós* que iudo jogamos na parada,
para o mundo nada tem dc extraordinário.

Véem se unias coitas semelhantes diariíi-

mente, e são necessárias tantas para que ac

ubtenha um resultado .sensível, que não pode-
mos esperar venham u chamar a menção de

qíl 8 Fêrskv

um modo especial: ^Sào acidemos comuns,
ocorridos com muitos Outros c que figuram
entre os inúmeros azares do destino 4 7 ."

Entre os milhares de valentes soldados que
morreram cm França, de armai nas mãos h não
há ccm cuja memória nos tenha alcançado, A
recordação, não somente dos çheíes mas igua l

-

mente dos próprios uiérnitos, extinguiu se. Os
acontecimentos marcantes dü mais de metade
do mundo, por não üí haverem registrado^ não
os conheceu ninguém fora do lugar onde ocor-

reram. Caíram no esquecimento. Sc possuísse

cs relatos ocorrências ignoradas, acharia
nele;,, creio, exemplos dc toda espécie mais
importantes do que nos fornecem os fatos

conhecidos. Temos a prova na história da Grê
cia g dc Roma r tio rica dc feitos nobres c

raros. Embora com fartos testemunhos c tjtn-

tos escritores para oa regLscrnr. bem poucos
checaram até noa. "Com dificuldade > um vento
brando Emuxe-nos a sua fama 40 ®." F dentro
de cem anos, talvez nem se lembrem dc que cm
nossa época houve guerras civis cm França.
Os laccdcmõnios, at> entrar cm guerra, ofere-

ciam sacrifícios ás musas, a fim dc que seus
feitos fossem bem e dignamente transmitidos ã
póster idade. pois consideravam que c por
favor ddVinu. rarameme concedido, que as
bdas ações encontram tcslem unhas que as sui
bnm cortar e rememorar,
Suponhamos que todas &$ veies que nos

«pomos ao rogo dos arcabuza, ou corremos
um risco, um escrivão « encontre no local
par;i registri to. Que outros eem escrivães o
reproduzem* falar *c ã. ainda assim, dst coisa
durante ircsdias, se lafito. e ninguém mais dda
se ocupará em seguida. Não possui mos .1 milé-
sima parte dos escritos antigos: a snric c que
íhc.v dá utp

a

vida mais ou mçnos tonga; c os
qui.: nos sobraot podem scr os piores ou os
melhoress. Cabe-no> duvidar, porquanto não
conhecemos os r estames. Não sc fm história

pom jJo poucê>; é preciso ter conquistado
impérios e ganho cinquenta batalhas, como
César, Dei mil bons companheiros morreram
«om cie, corajosaniente, ‘sepultos na glória de
um momento 4 11

9

”. Mesmo a memória daque-
les de que vimos pessoal mente a ohra, não
dura mais do que dois uu irik anos; esquecem
se. depois, c são como se nunca houveíuscm
exiátidü. Quesu quer que atente paia a glória

que alcançaram as pessoas e os festos cuja
recordação SC perpetua nos livros, há de con-
cluir que, gnardadãs aa proporçoes, bem pou
cos lerão direito a igual destino. Quantos ,ho

itit-ns virtuosos conhecemos que, sobrevivendo

4g f Juvenal.
46ú

Virgílio.
4011
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montaignemi

à sua reputação, tiveram n desgraça du ver.

sinda em vida, apagarem se a honra c a glória,

juramente conquistadas em sua mocidade!
Nç^sc ponío. ião importante. propõem o& sá.

hm 5. um hm m^is belo e juslo:
LL

a recompensa
a uma nobre açào ésiõ cm a Ler realizado; e
Iruio do yftrviço prestado é o próprio
Frufo*’ 0 ”. Será possivelmente muiLo com-
preensível que i.rm pintor ou qualquer artr si.it,

ou um retórico, ou um gramático, se esforce

para ganhar renome ixvm sua obra; mas os
ato& que nos inspira a virtude são demasiado
nobees cm si para que busquemos umg recortl-

pen^a Fora deles, principal mente na inan idade
dos juusos humanei,

Se. entretanto. essa ideia Falsa contribui
paro manter os homens no caminho do dever, c

os predispõe á virtude: se os príncipes vao sen-

aV-eis ao Fato -de .se honrar a memória de Traja-
no c &e execrar a dc Nero- se os comove ver n
aume deste grande malfeitor, ou trota objeto de
terror, hoje maldito e insultado Ikremctltc por
qualquer estudante: deixemo lu desenvolver se

a vcml ade ç cuidemos dela com cuj inho.

Platao que alentava para Elido o que pudesse
impelir sCuü concidadão^ à virlude. aconsc-
lha-o^ entre nulras anisas. 3 não desprezarem
a ConSidera-çM) i: m cjilinw do povo, c diz quu +

po? urna espécie úc inspiração divina- até os
maus mibem distinguir, cru seus juízos, o ma?
do bem- Üssc filósofo e Sík raies, seu mcalrc,
cmcadcar.se perlei lamente e aào hesitam em
fou&CT intervirem aí revelações divinas sempre
que a Força humana xe rovda impou-me.

J

u

exemplo dos pocUis trágicos que recorrem aos
deuses quanjo não sabem encontrar um desca
lace punt sua peça* 1

" 1

. Eis talvez. por que
TÍítkmt invcciivando o. o taehiiva de grande
1'uhi icumc de milagres.

os homens sao intapnycs dí apreciar a
inoedu. verdadeira, us« « a Falsa. Todos tis

legisladores assim fizeram; nào há lefíislnção

em que não xc dcpiire com alguma misuire dc
cerimônias fúicis ou de tenda*. fantasista* que
servem para manter o povo 4 lo caminho do
dcvçr. L por isso que cm sua maioria têm das
origem na lábula e se enriquecem dc mistério*

sobrenaturais, o que deu crédito :t essas reli-

giões nascidas do çmi e fez que pessoas sensa

llls a* aeei lassem, íi lambem por isso, para

levar mais segura mente os homens a acredi-

4 1 11 Sêneca

" ii cüm*

tarem nd^. que Numa C Scrtório Oi ulimefl

tavam com tolices, E dizia um de sua ninfa

Efiéfia c outro de sua corça branca que lhes

comunicavam -as opiniões dos deuses. Ess-a

mesma autoridade que Numa emprestava <is

Mias leis mediante intervenções divinas dava
Zoro astro às suas, Sírvindo-SC dc Orotnasdes;

e Trisrncgj-slo. atruvés de Mercúrio, assim SC

conduziu com os egípcios. Zâmolxis valcu-se

dc Vesta junto aos ei Las; Carandaí, de Satur

iuu na Çalcedõniu; Mirtos, dc Júpiter, em Cân-
dia; Liçurgo, de Apoio, na Lacêdemónia;
Dractí c SÓlon. dc Minerva, em Alena:> r Toda
legjslaçao Lraz um deus à Frente, Em todas ira

Lu se de um Falso deu.s: somente emana do ver

dadeiro Deus a que Moisés deu ao pnvo da
Judeia ã saída do Firiio. A rdigíão dos bc-dni

nos, diz Joinvilk. dccluiu, erilre oniras coisas,

que tí alma de quem morre por seu príncipe
pns.sri para urn corpo mais Feliz, mais belo,

mais forte do que o primeiro, ú que os induz n

ac exporem dc botn grado ao perigo:

"desafiavam q Ferro, abraçavam a morte.

constderundo covardia poupar uma vida que
dcvsj renascer 41 J, ‘. Eis uma crença salutar,

embora Fulsa. E cada nação possui certo núme-
ro de crenças scmelhunicv Meso ajunto me-
rece comentário cspccjnl

Uma palavra alnda^ Nãíí aconyíllio lum
pi5UC0 às gÉn horas denominarem honra o quu
constimi seu dçvcr, "avstm como na linguagem
comum só chama bern :ki que parece jgkí

rioMi ao Ú dever é o Iruio, a honra*
a ciisuji, c aí mulheres se prejudicam u sl mes

mas invQCOfidp laí tle.sciilp,i quajido se remu
sam a entregar se, ^.ns sua inttiiçki. seu desç
jo, suu votifadc nada têm a ver com a honra, o
devem mais consideradas, m ea:>o f do que
o faio em si: "já Kucumbiu nnucla que reeij^^

pL>rtjiíe não lhe è permitido sucumbir -1 4 "
r A

ofensa a Deu^ c à conícienda é t ao gfande
quando resulta do desejo como quandci pro-
vém do Jato consumado. Ademais. SaO fatos

que ocorrem cm lugares gtrâlmemç ocultos^ c
scr lhes- ia ntyÊLo Fácil esconde - lus dos optros,
que outorgam n honra, sc não praliía.sscm a

caí l idade por si tnesma. Toda pessoa honrada
profere perder a hónrn a agir contra u própria
consciência.

* ,í Lueano.
-13 Cícero.
-r-

Ovídio.
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Capítulo XVII

Da presunção

Há outro tipo dc gloria que consiste cm ter-

mos npirtiíun demasiado boa de nó* mesmos.
Essa afeição imprudente Faz que iu>* represen

lemos aos nossos próprios Olhos diferentes do
que somos. I: atua como n paixão amorosa,
que empreüia ao objeto de seu amor a beleza c
n tfraçn, turvando e alterando a rafcão dc quem
:3Tnri e Fazendo da pessoa amada um i*er muito
mais perfeito do que é.

Nito quero, entretanto, passando de um
cxtrcnio .1 outro, que um homem se draprezç
00 sc

1 estime menos do quE vuk, Nüxuü julpa

mento devç çon.sírvur *ua fcJrííio c ü jüsto quu
nisso, como em outras coisas. veja em que con-

siste a verdade. Se c César* que se considere
eorjypsaniCJUC o maior guerra iro do mundo.
Tudo c convenção: * convenções guiam nos e

nos levam a menoscabar u realidade, Pcndurn
rao-noM um palito* e largamos 0 tronco, que c

essencial. Ensinamos as mulheres 3 cru ar no
ouvirem o que cm íihünlkilo nuo receiam f&aer;
nàn outtamos chamar a homo sexo ptlc nome
certo, mau aío icmcmos emprega lo 11 a devas
sidão»

Nào querem as convençtMw que no-i refirsi

mos aos atos lícitos c naturais que eniretimio
praticamos; a raííLo dCttisclhn nos & nao
cometer os iltcilos d mau*, mas ninguém ta

ouve, Eu mesmo, neste Tfiomcmo, estou sendo
íufhkjn por irüsax redras que as convenções nos
impõem c que nos recomendam nao faJamios
dc nÚ* mesmo*, nem bem nem mal. Ma» nuu
ís observamos.

Àquele 1

!
que tis fados, bons ou mau*, esco

tliqr.im a Hm dc que vivessem em situações ele-

vadss, podem corn seus atm públicos revelar o
que são: mas os que a sorte deixou mergu
llaadüí na massa e dc quem ninguém hã dc
lalar se des próprio* não o fizerem, são descul-

páveis quando, a exemplo de Lueílio, ousam
talar dc si aos que par ctes at interessam:
1
‘CO-nfiava seus M|f£íb& aü papel ciimn a um
aniLÈO fw;], e n feliz, ou infeliz, nunca teve outro
Cüftfidttilc; por ksis toda a sua (on^a vida aí se

expoe, e aparece pintada como em um quadro
votivo o papel cra depo&tlãna de seus

4

1

* HorácÊo.

atos e pensamentos, nele *e pintava como se

via,
^
Rútilo e Fscauro em fazendo o mesmo

não tiverum m-LTiQr crédito nem foram muno;,
apreciados a 1 e

Lembrome de que cm minha rnfâriciá

nbserv&varn cm mim certos gestos que eviden
ciavam alguma vaidade euma absurda altivez.

A rcspcilo. quero di/cr desde já> que não é
raro [ermui qualidade* ç tendências próprias
que se enraizam em nós a ponto de não as
percebermos. O corpo retém por vtze* alguns
vestígios dela*, brin eontr.i a Uofisa vontade.

Alexandre Imlia O hábito dc irtçliniir a cabc
çzi Icvcjqçmc para um Lado. o que se anidu-
nnva com seu |ipo dc beleza. Altibíftdes faiava

tenta e p.f ave mente, lülio César coçava a cabe

Cá l-üri o dedo, indício dc graves preuuupu
çckss. CTíecro, uào mv efigano h frnnziu o
nariz, stoai dc [empcr;iinenn> zombeteiro. Hã
hitos semelhantes podem surgir cm nós sem
que os percebamos. Não falo dc muros, esiu-

dados, como u* saudações e reverendas que
no* outorgam, por vcaxs erroneamente, a repu
tüçàci dc humildade c cortesia. Ora, u humlb
da de eu sú a admito quando se trntu de glória.

pródigo em saudações., principalmcnie no
ver Ui 5 . c ntincfl ns rcccbo *cni u* devolver, v-e-

nb^m de quem vierem, a rnctios que as pessoas
calejam a meu serviço^ Desejar ia que certos

príncipes dc minhas relações se mostraisem
mais parcimonioso?: e na distribuíssem somen
ic a quem ll* mcrCcessc, Ník> sendo discreto*,

desvaloritum tuis.

líoirc a* atíUide* entranha* mencione mo* a

arrogância do imperador ConstânciO que çm
público mantinha a cabeça creta, não a víran

do ntm inclinando, nero mesmo p-nriH eiixergur

quí.TT| íi saudava, U SCu lado, Manttnhn-^i: imó
veE, não aconipanUundO soque r o movimento
dc seu carro* nâo ousando cuspir, nem se

assoar, nem enxugar o rosto dianiedoa n-uirn*.

Nào set *e o* tu^tos que observavam cm
mim irrnrsi dessa natureza e se tu real minis
tinhu tendência paru a vaidade; c possível.

Nao posso respondei- por meus defeitos físicos,

mus quanto aos movimentas da alma quero
confessar aqui 0 que sinto,

4 1 6
Tácito.
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A pFesunçao exerce ye dç duas mineiras: cm
nos Superestimando c em subestimando Os
outros- Quanto è primeira maneira, parece-me
que certas considerações devem ser pondera
das. Sou vítima dç um erre? sentimeuud que me
desagrada -e sc me afigura iníquo c ainda rnais
importuno, Tento corrigi-lo, mas não posso
tiberíELT-rrEc: subestimo o valor das coisas que
possuo e, ao contrário, super avaHn as que nâo
mc pertencem ou se acham fora de meu alcan-
ce. Amm. o privilégio da autoridade impele
certos m árido ^ u desprezarem suas mulheres, c

ccmis pais a desdenharem os filhos. Chamado
a escolher enirç duas obras, iguais, preteriria
sempre a minha, não porque meu julgamento,
preocupado com deseja de progredir eonti
nuarnente, não mc dè satisfação, mas porque a
própria posse jã diminui o valor do que possuí
mos^ e influi em nosso livre arbíiriú. Aprecio
par EÍCuLarm ente con&tilüãçõcs, OS Costumes
c as línguas dfi anijgu idade c Verifico que pela
Bü* rtobfúza o latim me seduí mai*do que fora
natura] c mc impressiona como impressiona as
cinançLLs e o povo. O nível de vida, a residem
cia. o Cavalo dc meu vizinho pAreççm mc supe-
riores nos meu*., embora importem cm despe-
da* idênticas, üomciue porqtic nào são meus.
Mnis- ainda. nio tenho coriscjtnciu do quç
poisa valer: admiro a Âtigur&içã que lodos exi-
hem ç a confiança que têm em si, uiqminit* não
hn nada qtsç cu imagine saber nem que uu
pc n-se poder executar. Quando mc proponho
laier tal ou qual coisa, não tenho de arVLcmàci a
noção exala do*: ttleiofe du que posso dtspoi
para obter êxito e somente percebo o que está
em minhas forças pelo rcMthado- Duvido de
mim como dos outrm. Pisso decorre que
quatido faço um trabalho merecedor de louvo
res, üi ribiií i o antes ã sorte do que m meu
talento, tanto mais quamo só o jcüüo tne guia;
e o temor.

‘lenho ainda isso de particular que habitual-
mente, entre as opiniões que a anfigakhidij
emiliu acerca do homem em gera 1. agradam
mc maíi m que revelam maior desprezo por
m

r

)i, que nos ziviltâm ç desdenham. A filosofia

minca se mç afigura niai* certa do que quando
combacc nossa presunção e nossa vaidnde,
quando reconhece de boa fé sua ignorância c
‘íun fraqueza. Pareuç mc qyç a origem das
maiores erros de nosso julgamento, tanto do
indivíduo como d a massa, e o que o* mantém
vivos, ê Opiniíio ítüTllaüjpdo favor ãvel que o
bornem tem. de si. Esses sujeitos que cavalgam
a orbita de Mercúrio e veem tão clarameiue o
que ocorre no céu, fazem -me dai de ombros.
Deparo, com efeito, neste meu estudo, que tem
pur objííFO r. horneni, çotii uma ta! variedade de
juízos, um tal labirinto de dificuldade*, lanla

inccrteaa e indecisão eriuc os- que ensinam a
sabedoria, que sc essa gente não consegue se
quer conhecer-w a si mesma, nem entender as
condições de sua existência, que tem continua-
dameute sob os olhos. que nela reside, se essa
gentí não sabe coma se move o que ela própria
pòe cm movimento, nem como nos descrever
a* moías lj u l tem nas mios, eu, por íadu.
sinto me pouco propenso a nela acreditar
quando rios expõe as causas a que aíribui o
lluxo t o refluxo do NÜí>, A curiosidade de
tudo conhecer c um flagelo da humanidade,
rezam as Eseri taras.

Voltando no meu caso particular, parece-mc
díli.ci[ quç alguém SC subestime tanta Contlu
zd-nití cumo todo mundo, salvo em relação a
mim mesmo. Tenha os piores defeitos, os mes-
mos que se encontram m todo mundo, mas os
reconheço, e só me vanglorio dc saber o que
v alho 41 Sc tenho alguma vaidade, è *upcrfi
ciai t provém da traição de meu tempera-
mento. Não tendo raízes profundas, tal dcfciio
escnpa a meti jnlgametuo. e w mc borrifa, nãn
chega a molhar me. Pois, em verdade, mi
nlia* ubras, quainjucr que sejam, nlo mc saiis
fa^cm nunca e nao conüdcm recompensa n
aprovaçaO dos outros- Tenho n julgamento
delicado c difícil, especial rtiçftie quanto ao que
mc concerne-, sim o mu irtdecíso, irrcsoluio e

fraco; muda dc mim SAlisfaz a raíAo. Sou bas
tunte perspicaz c vejo com iusiraa, mas, ã
obra. minha vista se turva t o que experi
memo niiidumemc nu poesia; aprecio a muito
e julgar as obras alheias, mas quando pro-
curo escrever poemas sou como uma criança, e
o que faço não e suporto:

l

Tutk) proíbe a
mediucridadc on* pnetas: os de use*, oí ho
merts, as colunaj do* pérticoã onde se afixam
os versos Prouvera Deus *t encontrasse
tal pensamento tios mostruários dos impresso-
rçs. ;> Jiiti dc vedar a enirndíi a bom número dc
versifiçadoresí “Porêrn. ninguém acredita
rnaii cm * [ do que um muu poeta ' 1

Por que não somos como Atgun* povos?
Dípnísio, o Aniigcu apreciava sua poesia
acima de tudo. Por ocaííào dos jogoí uÜrnpL-
em. jumumenitf com carros que ^obrccscídiam
u* outros em magníficênda, as lendas c o%
pavilhões luxuosamcnte decorados, enviou
poeiuse músicos para que apresentassem se ü s

VCrsos. Ao serem julgados, interessaram -a

principio, graças à dicção do* atores ma*
percebendo- lhes a mediocridade cm seguida, o
povo os ridicularizou e, exasperando- se. assai

* 7
l látim^eiontr^idiçktfiaz.riinte com o que .ií'rrmj

no início do çapifulo (N. 4o T.3

Horúcto.
B1 * Marcial.
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Ltju as tendas do tirano c as desmantelou. Seus
carros não tiveram melhor cxjto na corrida de
que participaram: o navio que transportava o
spu séqíiito nao póde ancorar na Sicília e foi
cspalifar-ííc dc encontro ás cosias dc Tarento-
H e.tse mesmo povo não duvidou um sé ins-
Lame de que nào sç tratasse de um efeito da dó
Eera dos deuses irritados com n mau poema, £
os marinheiros *alvos do naufrágio eram da
mesma opiniào. O oráculo que predisse a
morte de Dionísio pareceu mesmo ratificar o
juramento. Dizia que Leria chegado ao fim
quando vencesse os que vaTigm mais do que
ele. Quis o tirano aplicar o vaticínio na guerra
contra os cartagineses cujo poderio ultrapas-
sava o seu, Não explorava a fundo as vitórias
c continha Sclts exércitos para não cair no caso
prevrsfck mas rta verdade não aprende ru o sen-

tido recôndito do oráculo. O deus visara o
momtíUu cm que, peEa intriga, venceria cm
Atenas os poetas trãgito, mais talentosos,
obtendo contra toda justiça que uma sua peça
fosse representada. I.ogo após o sucesso, mor-
reu subitamente, cm parle por causa da grande
alegria que cJíperirríeniara

Qüiindú porventura acho cm minha produ-
Cão ã.Igo dciculpávtl. ntio penso ru> seu valor
próprio; O que a meui Olhos Fhe dó crédito alo
as coisa* piores que vejo apreciarem, Invejo a
lei jckl-EuJc dm que sc í&Eisfaícrfl com o que
produzem» pois c meio fácil que temos de
alcançar tt prazer, visto que o tírunnos de nós
mesmos, c os invejo princípaüncntc quando
demonstram pcrsisccnçra c consiância, Conhc
Cd um poda ao qual, delicada ou brulüEmemcr.
em público ou em particular, ecus <? terra

dúdnram que nóo cníende do riscado. Nem
pnr ííüo rcmmciu ao que quer que seja, *: sem
prç recomeça t consulta e persiste, tanto mai.s

ffljriilantc cm Ku:t própria opinilo quanto e o
untuo a pensar que julga corn juste/ a.

EalU muito para que minhas obru?. me '-uris

façam, c quamo mais as retifico mais mc apor
recém: "quitudo as releio, envergonho-mc de
ay ter escrito, pois vejo nelas muiiaü coisas
L|LLt: r mesmo a meus olhos indulgentes de autor,
sào indignas de perdurar*”", Tenho sempre
iLma idéia cm mente, mau nôn n pcrCobo com
nitidez,. !Ücm cessar entrevejo, como cm sonho,
uma forma melhor, ma.s não a posso apreender
uem realizar. Quanto à idéia mesma, não ê

minça do primeira ordem. Isso induz mc a coji
du ir que as produções dcjwuis câpírilos ;ãn.

riços e grandes dc uutroru ultrapassam, dc
muito, o extremo limtie de minha imaginação c
do que aspiro atingir, Seus escrito* não somen-
te mp cativam, mas ainda mc míiravílhiLni;

* 1Ü Ovidiíl.

aprecio- lhes? a beleza, a qual talvez não me
apareça em sua plenitude mas tão-somente n a
medida do que potsu perceber. Ü que quer
que empreenda, invoco as Graças, a fim de.
como diz Flutarco dt: alguém, conciliar seut
favores, “pois tudo o que agrada, c encanta os
sentidos dos mortais, ás Graças o devemos'*;
mas nunca elas me atendem. Tudo em mim c

grosseiro; careço de gentileza e beleza: não sei

valorizar as coisas alem dc seu valor; minha
maneira de apresenta- las não põe em refevo u
matéria, por isso necessito tê-la consistente,
interessante e brilhante cm si. Quando iraio
certos assuntos mais vulgam com algum espi
rito, façe-o por inclinação natural, não me
com prazendo udssü sabedoria convencional,
impregnada dc tristeza, que granjeia a simpa-
*i& da sociedade. E por desejo dc me divertir,

bem ta i ais do que por Convirem a meu estilo,

mais adequado aos tentas severos, se ê que
posso Lha mar estilo, a uma linguagem infor-
me. desobediente a todas as regras, verdadeira
jargão popular, unida a uma redação inomini-
vcJ, mui cqunUbrada, falia de dareza e tncon
clüsivu, â moda de Aniaímio e dc Ruhiri-n.

Nrm sei agradar, nem divertir, nçm inlere^sur:

u melhor UisÊÓria do mundo, dita por mim,
perde graça c enc urtm . Só sei falar quando mc
sinto tomado pelo assunto, ç careço inteira

mcnlL des Si facilidade que vejo em muiras pç-,

soas dc minhns rd ações, as quats prendem u

aicuçao de ttwJofi,. divertem um príncipe sem o
uansar, com toda Cipccit de eonsÍLlcraçíks.

Nâo lhes falta assunto porque (cm a faculdade
de ^ cipoderiir de qualquer um e (rntn lo

segundo ej disposição de espirito c o gr;iu de
inteligência dus que os ouvem. Aos príqdpes
não apetecem as conversações sérias, nem a

mim contar lorotas, As rtt7Õe,s quu primeiro se

mc njin^rtinm u llIcíu. uk mata apeesEvci^ ü cm
^eral as mais facilmente aceitas, não tis sd
cm pregar, Sou um tn;iu orador de improviso c

quujqucr que seja o tema vou dirctamoHe nn
fundo, e digo o que sei. Cícero reconhece que
nas questões filosóficas o mais didcil é a entra
da em mm cria. Tftkc* jxir mesmo passo
lú^ó prudcntcmertie u conclusão. Mus ç prees
su também saber afinar seu instrumenm e
regular- Uie as eordas, a fim dê que o som mais
Aludo yeja o menos comum. Mó pelo menos
igual talenio em dar realce a um assunto vazio
de sentido quamp em defender outro de peso.
Ora cumpre traiã lo tom leveza, úru ir a furtdo
no tenta. Bem sei que em sua maioria os ho
menji sc atêm elo menos complexo desses prtv
cejisos, e enoLirnnn as coisaíj supcrSiciaJ mente.
Xi: nofonte yu Platão sào por vezçs .seduzidas
por essa m_aneára simples e habitual de venrilar
as £|ues£ocs, corsdimentandn-as entretanto
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-tcíTni encanto que lhes é peeuEiar.
Minha linguagem nada tem de fácil c fluída:

e antes ^ásperau livn:_ desregrada. Quero-

a

assim. não por decisão c sim por íendéneia
naiuraL mas sinto que veaius não m: too-
tfülo suílcjúntçmenlc e qtie em mc csfcjrçando

P°r evitar o artifício e a afetação, caio no
excedo üontrãrio: "‘procuro Kcr breve e torno-
me obscuro 4

J

' u
\ PEatao diz que a sobriedade e

a protlx idade são qualidades qur não intervém
nu rnéritu da linguagem. Pos muis que tentasse
tornar a. minha iyual. uniforme. I>cin ordenada,
não v conseguiria. Embora as frases curtas e
Amadas de Salustio se acertem melhor
maneira de nu: exprimir, acho o u&-(ilo de César
mais nobre e menos passível de imitação: e
apesar dc «er mais levado a aproximar me do
dr Séncca, o Talo não m e nu pude de preterir o
dc 1*1 ut arco. Nos atos c nas palavras obedeço ã
inirilia natureza, o que faz que ínlvcz nu* yaia
melhor falando do que escre vendo. O movi
MicjLin e a ação dão vida ás palavras, prrneipal
mente ru Mi que. como cu. lêm o gesto brusco e
se eutüsiasmíim. A atitude. expressão, a vox*
11 roupa, -is oireurtHtünciíi^ podem valor i/ar o
s|uc por si mesmo não tem grande valor, como
a loquacidade. VíessaJa, em Jácií(/ t queixa sc
Jus vcsiímcntüü demasiado eslrciLas que união
sc usavam e do tipo das tribunas que prtjudt
Cavam os efeitos da cLoquéncia.

Meu francês c alterado pela pronúncia e ou
irns defeitos inerentes ;i minha região: nunca vi

alguém, do huI do í^oirc, cuja maneira dc falar
não lhe revelai francamenle a origem ç não
íerissL' ns ouvidos pururneme fninesíws. No
entanto, flüo sou muito sabido no dialeto peri
gordlno c não o emprego mm do que o alc
mâo, nem mc preocupo muito com o suber
1 mia w aliás dc uma língua (como as demitis

região, do Poitou a Au vírgne) seni grim-
pe força çxprcvMivM. Mais abaixo. do lado das
montanhas, hú no cmanto um talm gascão que
acho par ticu lamente beto. seco. yobriu. es-

pressivo. mais viril e marcial do que os outros
c tão nervqsn e rnrie quanto u francês ç graeio
^lj. dd içado e rico. No que concerne ao latim,
minha língua materna, por não o pniitear perdi
íi. í ac iLidade dc o íalur correoiementc e mesmo
de a escrever, o que fazúi outrora e mu valera o
apelido de "mestre Jo5o* ,,M

A bcfc/íi ê cl emento dc importância nas
relações* sociais, Ê. o meio maU dlcieiue de
aproximação, cn ão íiã homem, por majji grov
soiro e sorumbático que seja, que rtão sc sinta
mfltiéndado pelo que ela tem de agradável, O
corpo é parte importante de n (

J

> ih ucupa um

q
-; HürãeN>,

iJ 2 Mestre-escoSa.

lugar relevante: sua estrutura c seu funciona
meilü.) merecíCli portartiu toda çoiísíderaçào,
F.rram us que o querem encarar á parte, isd an-
do-o da alma T omro elemento primordial üh;

nosso sei. É necc^sâriu, an tes, jurtiã-SoF: se se
acham desunidos t apertar o nó que os prende
um -a outro. Cumpre exigci: ii& alma que riao
tente afastar-se do corpo, desprez; ando-o,
abandonando -o (o que -sn sc pfxSeria fazer esii

virtude dc ui na inspiração irifeEiz)+ mas que se
aproxime deEe, que o envdva, o acarinhe, u
assista, o controle, o aconselhe, o corrija c o
reponha no bom caminho quando ^ perde.
Que lhe -.irvj em sumíí dc vspusa. dc humíi u
]iãy SC verificarem divcEgências uparciues nos
atos_dc ambos e agirem de comum acordo. Os
Cristãos tém :l asse res perlo orientação prccio
sa Sabem que a justiça divina irnprlc essa liga
çãn, Cfpia vida em comum, a ponto dü tur toma
do o corpo isu.scceívuI dc recompensas eieriius,

Ws Deus dá ao homem inteira liberdade de
açHO e quer que p;irtici|w total mente. í kg^uh
do seu.-; méritos, dos caaligtssc prêmios.
A sei eu dos peri patéticos, u mais cümpciu-

irada drr necessidades das coletividades, atri

hui ã sabedoria sozinha t> cuidado dc promu
ver a associação benctlca dos doi$ ciumentos.
F L

:s n csçoJa dcriion-slra cnm çlnfcza o çrro cn,

i

que laboraram us outras setias ao não apreciar
devidamume essa Jigução íntima c encarar
separadarneme cndfj uma dns parles, declara

u

do nniáS favoráveis ao corpo c outras ;i

ítlma. perdendo dc vista o objeto de seu^
comeruáritis. o hoiníim, ç o stu \ivía< que cru
ReraJ aUrmum ser u natureza. A premeirn. dís
dnçuo que sc vcrjllcou entre os homens, a
consideração que inicial mente deicrmínou a
preeminência dc uns sobre Outros, foi detesmi
nad;!: provavelmenle pdu vantagem da bdc/n,
“u rcpartiçãíf das terras tf/, sc a principio
proporcãoM ui mente a beleza, no ví^tjf u ú mteli
guiei a dc cadu um: fKmjuü entào a bclc/a c o
vigor eram as prtncipais rncomendaç<ks í 33 "

^li dc esLyiur.1 [Sí^uuj abaixo dn mediana; é
UJti defeito nõíi somente juhjlvo ã beleza mas
mmhi incomodo para os que çxçrcern coman
Ji)-. e cargos, pois carecem assim d,i autor

i

d ade que matorgam uma bela csmlura ç um ü
sico imponente. C. Mário não acetiava dc bom
grado lks ^.>1 dados cuja altura não edeançasse

Pés- O Cortai 4 * A tem razão quando
recomenda, para o tidulgo pci-fciM uma esiu
iufü rncüiana c proscreve quuíquer Pítitiçijla-
ridade que o distinga espcçialmemc Mas a
aeeirar se cisa niÈtliaRÍa, nio o escolheria
imrrm 5õJtfaífr> sc dc estivesse antes aquém do
que ii[ém dela. Os homens pequenos, diz A ris

4J3 LutTCClo,
* s 4

II CoríejrgÈand, de Castiglionc,
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láiclcs, sw bonitos, mas nào belo*; pois assim
como & ^randej-.a dos feitos revela uma grande
íiJrna. a estatura e o porte as$Oçiam-ii: à bde
ia. Gs etíopes e 05 indianos, diz íè,u a Emente
esse autor, levavam em conta a beleza t aesla-
\utv na üíicoEha de seus reis e magisLrados.
Enluvam certos, porque urn chefe com Tais
qualitíadus. ã frente rfe uma tropa, inspira res
p^ito aos scu-s g krnor a0$ inimigos.

llÀ LesLa
marcha Tumo dc armas ú mão. magnifico e
ultrapassando de uma cabeça os que <j

cercam 42 9 "

iN'osyj divino e soberano rçj que estã nus
c®us c atos Lodos devem scr religiosa
mente meditados, com atenção c respeito, náo
desdenhou distinguir se peEa beleza fiiica: "era
o mais belo dos II lhos dos homens7

’. E Platão
deseja que aqueles que coloca ã testa ds Repü
bíica, unam a bckza .1 moderação u ao caráter.
H humilhante para o noaso amor -próprio vur
ul^ucm proeuriir nos cm meio u cnadageni ”

onde esiu o senhorT dobram
1 tos en[èu L upe-

nns, os restos das saudaçòes endereçadas
barhejfíi e ao wcretárk T:ii desventura ocur
rcu com o pobre Tilopcmun. Chegara uplCs
dus SLLU.S á casa em que o esperavam Sua artfi

irjõa não Pl conhecia ír unte seu uspCCto biso
nbo pediu-lhe que fosse ajudar tis servidores a
carregarem água c atiçarem o fogo para a
rcccpçao de Pilopcnien. Vendo i> nessa tarefa,
3Ú ^begurem, perguntaram lhe os fidalgos dc
hcu sccrtiiEU O qiKT ftwia:

’ H Fagü u desfaça dc
scr feío", respondeu lhes.

f)s EHilfoü gêneros tk beleza são do domínio
d 11 mulher: o da eslaturn c o único pcculuir ao
humcm. Nem u frome ampla c bern deaenhada.
iiursi a limpidez c a doçura üoü olhos, nem n
nariz bem ícito, rteni as orelhas c a I tuen peque
nas, nem a bela barba ea:sJ anho-escura. abun
úimv ç regular, nem a cabeleira uUjva, nern a
proporção pcrfdtci da eahççn. nem o frescor da
tu?., iieui os iraço.í agradáveis* nem 0 corpo
sem odores, nem os membros bem equili
brados podcui tíizer dc um homím pc-uuerio
um Mc homem.

Sou atarrncftdú c forre, tenho o ro,s(o dicio
itçr bulofoí meu humor flutua entre jovial ç

jueluncülieu, meu iciej peru mento t ;dgo sangui-
oco, "o que laz que tenha as pernas c o peito
peludos 4 ' *' .a saúde boa, rohusia e raramen-
rc. atê idade hvm avançada, a pmurhoe a
di.>Crtea. A :s*í i

1 1 L-ul, pek^ mfnos, alc puis
ngorn já me aproximo da velhice, ccodo utira
passado há muito t*h quarcnla, c já riãu vou tàn
l>em; ‘"pouco a. pouco cKringuem-se a.s forças,
esgtua se 0 vigor e ít decrepitude cresce 4 s O
* 3 *

Virgílic.

* Miirçiíbl.

1 Lucrccio.

que serei doravante nio scrã mais do que um
meio ser. não será mass eu mesmo: “os anos
arrancam nos sem descontinuar alguiu peda-
ço aía ’\

Eisicamertíc não tive iem destreza nem
talenl 05 especiais, embora filho dc um pui
muito vjvo c dc uma agilidade que coEiservuu
aie a mais avançada velhke. Não havia em seu
tempo liomcnr que o igualasse tuts exercícios
tio éorpo. como nao encontrei muitns que não
me sobrccxcedesKcm. sai vo n.i eomda a pc na
qual. contudo, não fui além dos medíocres, Na
musica, vocal uu instrui noual, fui inepto e

nunca puderam ensinar me coisa alguma. Na
dança., no jogo da bola, na luta. revelei -me
sempre fracath ao e vulgar* Fr ,i absolutamcnte
nuio em natação, na esgrima, na acrobacia e

nu *aEto. Sou tao desajeitado dc mão que mal
posso re 1 1: r o que escrevo, a pontn de preferir
escrever dc novo a decifrar minhas garatujas
Nnu leio mui Co melhor do que escrevo, e sinto
que canso quem me üscura, Sku todavia
suEcLcntcjtíente letrado, lncapiu. de dobrar
eutn dleiência unia carta, não sei tampouco
-ipoalar a pena 4 -*. Não sei trincli,™ ,l mesa,
nem Lirn:ar um cav ato. nem carregar ujn falcão
ao punho ^ bmçá lo ^obre u pre^a, nem mc
fajíer entciuler dos càifs* pássaros c cavjilus.

MirdinS qtifil idades Usicas (jscão um quma
perfeita mente dü acordíj com a,s de manha
^htiíis n,iii h;i cm mim nenhunta vivacidade,
mas apenas uni vijeor gerjJ bem CEtrstetcriJsado,
Resisto faeilmcjHC sm trabalho, sob a condição
de tPo impnr tu mesmo e em meu proveito: "o
prazer que me caurui i> [ruhulho, faz mc tsque
cíf a íádígn

Se não cncontrü prazer na lardá, se otairã
UHiisíí qut não míjiliM simples e livre vontade
mu (ibn^a. a irahulhar, já nao valho uuiis nada.
Mv-ismi parque ehvgnvi a um pomo em que,
sutvo cm beneficio da saúde e da vida, nada
quero que mc aborreça ou me constranja t “por
esse preço não desdiria toda a areia do Tejo
com o íiuru que carreia para u trccano^ 1 ".

Stm üeupnção obrigatória* livre por natureza e
peta soda que e.seollu. preferiria dur meu san
1’uc a meu esforço. Miai lia alma ama u líber

dadt e u Lndepcndíêheia e está tmbituuda a
^uaiduzir ;íç u seu bd prjzer, Não tu ido tido

tttê apra ntrn chefe, núm senhor, \u. 0 que quis
c do jeito que me apcteççu; issi.i :miolcecu-me c

me tornou inútil aos outros, c síimente a mim
ITlOiTUO útiL

^ Har;Wic.
íjfii

t
‘
C||i1 pato, que sc apentava para escrever,

( N. di*j T )

Horãcio,

JüvçnaJ.



196 montaigne

Não Fui fciFçaííú a lutar ccmtra esse tempera-
mçnfo preguiçoso c tardo, pois achei-me desde
â in landa em situação financeira de La] ordem
qut nao a pudü mudar (situação que znit outros
de minhas relações teriam aproveitado para
conquistar glórias c honrarias, agitar-se e
aborrecer-se). TaL circunstância, unida a mi-
nhas tendências LnaUs, Tçz que nada buscasse
nem conquistasse: “o Aquitào cm verdade não
incha as minhas vetas, mas Austro nào per-
turba a minha marcha serena: em forca, talen-
to. bcíeza. virtude, berço c bens, fíguro entre os
ül limos da primeira classe c cs primeiros da
úkima

437?J
. Não prcLssei senão Dontcntar-me

com p que tinha, o que constitui entretanto
decisão com a qual nâo se depara comumente,
c menos ainda entre os ricos do que entre oi
que nada possuem, porquanto a sede dc rique
7.as, conto ás demais paixões, desenvolve-se na
medida em que sc pratica, c a ntudcraçào ê vir
íiiJc mais rara do qtac a paciência. Nunca mc
dediquei a qualquer jrabatho aborrecido c ró
me ocupei aim gerir ttiüuí próprios negóeins,
ou, ae tive outros, n que só acon teceu quando
pude impor a Condição dc 1 ratà-los CtiolO bdfll

entendesse, deles fui encarregado pur pessoas
que me conheciam, confiavam cm mim não
mc alorrntnTíivrirTU Os indivíduos espertos
sabem tirar proveito até mesnm de um cavalo
asmático e turrão.

Minha inflncut foi orientada c«»m doçura;
d^ram me grunde liberdade c pouparam mc
toda disciplina rigorosa. Atribuo a um tal regi
me o meu temperamento salivei, incapaz du
enfrentar qualquer preocupação, a tal ponto
que mc ciLforço por ignorar prejuízos e b-itust

Ç«$ irtoomodas. í’ bem sd t pelas mEnlva:; écr,
pvsas, quanto mc custa alimentar um desiiltc

re^Hc que fã?, com que "n supérfluo escape aos
olhos <lo dono e aproveite aus ladrões'1 3

a

"

Prefiro não suber exata mente <* que possuo, u
que nie periniic ignorar ao certo o moninnte
dos prcjuiíos. Aos que vjvçrrj climigo, peço
que me enganem e salvem as aparêndtàsí st não
mc podem dar sua afeição, Sem força tlç von-
tade suficiente para suportar as contrariedade
a que somos sujeitos c nào St-ndo forçado u
pretiLiir uma atenção constumê aos negócios,
alimento em mim, quamo po$su, o sentimento
dc tudo nbundanar aos fado*, tudü encarando
com pessimismo c resignado ri sofrer o pior
com doçura C paciência- Somente em o ctmsc-
p.u|r c que mc aplico; é o objetivo a que visa o
meu racioentio, Se corro al^um perigo

^
penso

menos em o evitar do que mi desvalia do que
evito; í pergunto sempre que ma! haveria

* :1? Horiílíj.
ias

lú,

nisso. Não podendo regular os aconteci-
mentos, regido-mc a mim mesmo. Submclo-me
a eles, porque nào os posso submeter a mim.
Não sei desviar o azar, nem como escapar lhe
ou domina-lo: nem lenho a prudência ncCes
saria para dirigir e corrigir as coisas segundo
meus interesses, e mais incapaz ainda me acho
dessa paciência que exige atenção minuciosa c

exaustiva para assim agir Q que me párec?
mais penoso, entre as Coisas que mc oprimem,
c ficar na expcctaLivsL, tomado de receio e espe
ranva a um tempo.

Resolver, mesmo a rcspeiio dós atos menos
importam es, eme desagradável:; u meu espírito
sufre mais quando presa de agitação e dúvida.
l; instado a ponderar, do que quando ve resigna
c aceiu a imposição do destino. As paixões ja-
mais perturbaram o meu sono mais do que t>

r-áJ. a necessidade de uma resolução. Pnr isso.
evito igual mente os caminhos íngremes e

escorregadios i; siflo as estradas balidas, por
barrentas c c-Mbu facadas que sejam. porque sau
mais seguras c delas nào ac pode rolar, E prefi
ro Ulfla desgraça irremediável que provoque
imediato c violento sofrimerUo. mas na qual
não mais pensarei c que não procurarei reme-
dinr - certeza dc Êxito medi ante mil
tormentos: "'os males irtemos síkj os que mau*
pesam” 41',

Na hora dtn acontecimentos conduzo me
virílínaitc. depois dc ler ügido como uihu
Cirianç,! nas dreunstânoia^ que os provocam,
O reodf) d;i queda dói mç mais que a própria
queda, custa mds a mecha do que o sebo. O
avarento^vive pior Cio qLte O pobre por causa dc
suã paixão; e ti eiumenio píor que o enganado;
c 11 no raro hâ menor prdjuízg cm perder o
vinhedo do que lhe disputar & po^^: nus tribu
u aís. A iij^rcíJíi mats lenta è a mak eficiente c
a ninití*. íuci] dc manter; não cxíitc ajuda dc
ninguém.

O líxcmplo •Lcp.umlc,. tfc um rtdaljío que tiiui-

tos conheceram, nprcscnca cçno caráter fjiosó
Ucu; cáso|] Lárde, lendo vivido a iripa fiirra tlu

mocidade Adem a U, grande conversador e mui
zcimbclciro. Lembrando *

m

dc quu os maridos
nados lhe h,rivÈ;tm servidü de ^lIvo para

comentários jocosos^ desposou uma mulher
que fora buaear onde a.s iem

r quem queira, por
dinheiro; e eutn ela estabeleceu certas con^un
çoes. Assim ê qua, ít saudavam dizendo de:
biim dia, puta! — HO que etíi re«p<jntlia: honra

dia, corno! E cout essa combinação entretinha
aberiamentc os que o visitavam. Desse modo
amccjpavã-se zombarias e fa2ia-sc insen-
sível a quaisquer aluso^ü.

Quanto à ambição, vizinha da presunção

43 * Scneca.
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ou antes filha, fora preciso paru que eu aican-
e-Eissc uma alta posição que & sorte me viesse
buscar pela mau, pois esforçar-me por lima
esperança aleatória, submeter-me a toda espé
cie de obrigações, como os que. no início de
ííua carreira, desejam sobressair, não o saberei
fazer: “nâo pago é$í?c preço pela esperan-
ça # a Apego me ao que vejo e alcanço e nãu
me afaslü muito do porto: “um de meus remos
ãfuntia na água. o outro toca a areia da
praia

^

1 &
. Por outro lado, c difici! atingir uma

posição sem arriscar o que se tem, e sou de
opinião que, se basta para manter a condição
em q;uc $e naSc-c e foi educado-, ê loucura lar-

gado na esperança de aumentá-lo. É descul-
pável que .se aventure quem não leve a sorte dc
lipi domicílio c ü possibilidade de viver
tranquilamente; a neccssidíldç leva sempre ã
procura da Jortuna: "cumpre ser ousado na
desgraça iJ f . Desculpo m^is o caçula que
arrisca a herança do que o mais velho a quem
Cabe manter rnlata a honra da família e que só
pode tornar sc necessitado por culpa propriü.
f.u. fclÈzmciuc. graças aos conselhos dc bons
amigos, encontrei o meio mais rápido e ficil dc
me libertar de t&b ve I cidades c sa&scgar
1 haverá cú[‘í;i mais su.ivc do que gozar a visó
riu rícm tef combatido^*?"). Pois percebí que
minhas forças* não dão paru grandes coisas c
recordo sempre as palavras do Chanceler Oli
vier; "os franceses assemelham sw n macaco*
íjjue pulM de galho em galho aié o topo das
arvores, sá parando quandü atingem o mais
nat! o. e aí. então, mostram ü traseiro". "É ver
ponhoso pór á cabeça um peso Impossível dc
carregar, para depois afrouxar e fugir ao
fardo*1 5

AspróprUs qualidade^ de que posso jactar-
me, são inúteis deste fiêculot ,t simplicidade de
mtfU* bábiicr-i seria tachada de unvuriUa e fra

Hu^a; "imha fé ç meus escrúpulos. dc ^upers-
Uçriot minha irenqueta e liberdade dc atitude
seriam julgadas importunai e ousadas. iíá
malCvK que vem para bem: e vimtajaso nnscer
ucsie .século de depravação, porque passamos
por vutuoaos com bem pouco; quem não c etn
nossos dia^ parricida ou HcríEqp c homem de
hesn: "hoje cm dia, se leu amigo não nega que
Ibe baias confiado uni dinheiro; sç te devoivt
teu vdhn saco com tua moeda imuta* í um
prodsgio dc bou fê que deves inscrever no livro
dos tose anos, sacrificando uma ovelha ans
cteuses ü

. Nunca houve pura os príncipe
tempo c lugar mais propícios a exçepdonal
-in

T-crêncio.
lífl

Proptíreio,
?

Sêneca.
ija

Hürário,
43a

Propércio.
AAÜ

Juvenal.

recompensa pela prática da bondade e dajustt
ça. O primeiro que re dis-ponha a conquistar
crédito e poder trilhando esse caminho, ou me
engano mui (o ou suplantará, todos os dem ais.
A força c a vjoEêncis podem muito, nms nem
s-empre pod.em tudo. Os comerei ani.es, magis-
trados e artesãos de nossas aldeias rivalizam
com a nobreza quanto ã valentia e ã ciência
militar; sustentam honro sumcntc os combates*
tanto individual corntj coleLivamentc; baiem-
st, defendem as cidades nas lutas atuais c um
Príncipe entre eles não saberia como realçar
se. Cumpre- lhe pois ilustrar -se por sua hum a
nkiariç, seu amor à verdade, huh lealdade e
rmideração c, sobretudo, «eu espirito de jiisti

Çd. São qualidades raras hoje, ignoradas* bani
daíí. e são 3s que i>edêm os povos que ele deve
governar, e üão as qut lhe granjeariam a afei-
ção da* masMiíf, porque delas tiram estas
maiores vantagens; "nada é tão popular quán
t-n a bondade* * 1 ", Em relação ao meu século,
podem achar- me grande e raro tfflfito quanto
me considero petiueno e vufgnr se me comparo
rmK homens dc alguns séculos pausados, em
que se vínm indivíduos quê h além dc do (ado s
das qualidades comuns e importantes, eram
moderados na vingança, indulgentes com a.s

ofensas ^recebidas, fiéis h palavra empenhada,
hostis à duplicidade e à moral demasiado
inuomsistcnw:. íntrunsigcntes con; a nu a fé. Por
rnhn. preferir ca ver ruírent as cainttü publicas a
subordinar lhes mui ha crença.

Qliamo a Cína nova virtude do artificio c da
dissimulação, tio apreciada nestas eras,
odcki-í'1 suprema mente, Entre todos os vícios,
não conheço nenhum que revele lulsu covardia
c «Jinta liaima. t caractciúttoo 4a covardia c
Jo servilismo, c predispõe à pírildia. fiiria
sjur sè ú masenr^r íie e n:ui se mostrar como
ê. Acostumado^ que andaiti lodos a txprimir
SíniamtnLos falsos., não lhes conhUEUi caso dc
consciência desmentirem u,s palavras pdos
ülo.s. Um homem generoso não dçvc faiar con
ira seu pensamento-, pu rs deseja que se possa
Içr cu» sua alrnu. Tudo nela c bí>m ou humano,
ítn menos Aris-tüteJcí ddme pela magnaninii-
düdc o fato dc odíur c amar iib^rtamcnic, de
julgar e falar com franqueza c de isãu atentar
para a aprovação ou a critica athcjasm detn
mento da verdade. Apotãnio dizia que menlir
cr a peculiar ao escravo e falar a verdade u
CaracEcrísi jca do homem Sjvrc. A verdade c ^
condição primeira, fundamental da virtude, c
preciso amá-la jxir ú mesma. Quem sí atêm ü
verdade pür ohngação, por lhe ser cl a útil, e
nàQ Le^c mer| lir quando isso nào acarrda
eoit.requcncEaít, nau tstá suíTccénicmeaie preso
a «la. Por temperam«jto fujo da mentira; u

i4t
CjOsro.
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fiiíTiplts pensamento da mentira ^me odioso:
sãn tn vergonha em mim mesmo e um pesado
remorso se por vezes mc acorre mentir, quan-
do surpreso e obrigado a responder sem refle-

tir. Nao hã como dizer sempre tudo: ^eria toli-

ccr: mas o que se diz devç ser o que se pensa.
Não sei que vantagem podem esperar dissi-

mulando t agindo contaiuadamcntc ao contrá-
rio do que pensam, senão a de que os outros
acreditam como quando falam a verdade.
Dessa maneira podem enganar uma ou duas
vezes as pessoas, mas vangloriarem -se de dissi-
muirtr constan temente o pensamento c procla-
marem. como alguns dos nossos príncipes, que
"jogariam a camisa ao fogo sc ela pudesse
vislumbrar lhes as verdadeiras i menções"; o
que foi dito por Mctdo Macedõnkx, um
homem da antiguidade; üti dizerem em público
que "quem não sabe dissimular não sabe rei-

^r? - c advetir que não dirão senão mentiras:
qunnlo mais Fino c hábil o homem, mais odio-

so e suspeito se lõma ao perder sua reputação
de honestidade”^ 4l

. Seria ingenuidade levar a
quem, voluntariamente. se apresenta,

como Tlbério, diferente por fora do que é por
dentro. Não sei como tais indivíduos podem
tér relações Com outros, pois quem é desleal
com a verdade é igualmentc dedeul com a
mentira.

Aquele* que em nessa époea consideram
dever precípuo du príncipe tratar uniu uni ente
dVeu? negócios, m quais se sobreporiam â fé

^ ;L oüíisçièneia H podem Eteynsclhar eufn apú
rèndít de rttna ,1 que aisim aja quem ,hc

encontre cm situação mi ^lec lhe seja dado
consolida la ein üpjtandO uma só vcí u ptilgvrs.
Mas as coisas não acontecem desse modo;
estamos sjyetUMi a repetir semelhantes bana
nhas. Assinam vs traiadpg de paz mais de «ma
vé/ n:i tida, A tentação do lucro incita a uma
primeira dcilcaldadc, para. a qual há sempre
uma oportunidade, coma em todas as más
ações. Sacrilégios, assassínios, rebeliões, trai-

ções; .sempre decorrem da esperança de um
resultado favorável; mas a primeira vaniagem
dá origem q numerosas desvamaíiend c rouba
ao príncipe, por csu*a do cvernrlo dndo r todas
ds suas rdaçoesç possibilidades dé negociar,

Quando So limão, da raça dos mo manos,
raça pouca c.sçrupulosu quanto .is promessas; e
aos pactos, invadindo OrrariiOi no meu i-empo
de infanda, souhe que Gratbiarc u o* habituo

de Castro tinham stdo feitor prisioneiros
após n rendição da praça e a despeito do ato dç
capitulação, mandem imedíatamente libcrtá-
lo -s > observando que ainda rinha grandes

lif Ctccno.

empreendimentos em vista e que essa desteal-
dade, apesar da posavd vantagem momentã
nea. o desmoralizaria e provocaria uma onda
dc desconfiança capaz, de lhe acarretar prejuí-
zos consideráveis

Quanto a mim, prefiro ser indisLreto c

importuno a ser lisortjeador c dissimulado.
Confesso que pode haver alguma altivez e
Obstinação na inteira liberdade c sinceridade
que mantenho para com lodos sem distinção,
pots creio que mc mostro mais independente;
com as pessoas com as quais mertos o deveria
ser. O receio de parecer demasiado respeitoso
íev.vme a um excesso d* altivez, nao por cal
culii, ornamente. mas em virtude de um impul
so natural. Empregando com os grandes a
iriesma liberdade, a mesma linguagem e a
mesma desenvoltura que uso com m meus
sinlo que friso pnr vez a rncivif idade ç a indis-
crição; mas alem dc f^er cu assim, não tenho o
espíril-n bastante rico. Eicm pat a esquivar- nu; a
uma pergunta imprevista mediante algum
drcuiilõquio. nem para mascarar 3 verdade. E
careço de memória suficiente pura recordar o
que então tenha dito, bem cõetut dc segurança
para continuar. E é por fraqueza que mc mos
p-n ai

t

lvo. Dai resulta abundonar-riic it minha
ing^nuLdude e dizer sempre ç que penso, tanlú
por temperam en to como por deeisio, con
cundo com a sorte quanto ao que poüMi oeor
rer, A risti po dí^iá qu« o principal fruiu qtic
coiherfi n:i filo^fia ft>ra falar livremente c de
coração aberto a quem quer que fosse.

I". a mcivaonu, um míLravilhoso En.stfumcruo;
elaa julBarnenio nm poderia cumprir com

eficiência a -sua tarefa, Pois dela careço lotjtE
mente, E preciso quç mc di^am as coisas

scparídmTruttie. ponto por ptinJo-, porque riio
Cfiitã em rneu poder sustentar uma Conversação
acerca dc vâfio.s assuntos ao rnesmo tempo, e
não seria eapíiz dc transmitir sequer um rcea-
do sem o anotar por csento, Quandto devo pro-
nuncíar um discur^i sobre itssiinto hnporlonie
e execute de fõlc^o. sou forçado à triste

contipgência de aprende -lo de cor, palavra por
Palavra. Dç outro modo nàn teria forma c mc
faltarja cuêeirança pc Lo temor dt um:, faLhu de
iPCmijria. Mas Cs se meio não deixa dc compoi'-

lar menor dificuldade: pura aprender ires ver-
sos, preciso dc ués horas c cm um» obra por
mim mesmo composta, a liberdade e a possibi-
lidade <Jf rí Locar, rrludar urna paS-uvrrj, prov-ú-
cam modificações constantes no rexio. o que
torna rnenost fâcit, para mim, fixá-lo na memó-
ria, Ofu, quanto mais desconfio da minha
memòrta, lmíp mais da sç perturba; sua
úfictüida depende de sua dispoHLÇuo: cumprt-
mc soüciíá-la sem pressa: se insisto, ela hesita,
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e se comBça a titubear, quanto mais a cutuco
maÊ£ mi embaraça; serve- m-e quandu quer c não
quando cu quero.

O que digo da memória puderia igualmenie
dêzer de outras coisav fujo de u>do comando,
obngaçào ou constrangimento; o que faço,
tácíl^ c natuf aimen tç, nao i? sei fazer se mo
impuem. No llfitco, meus membros, que pos-
suem alguma liberdade de movimento e gozam
de certa independência de ação. recusam-me
por vezes obediência. quando cm dadas cir-

Lunstãnciiiíi a necessidade exi^c seus scmços-
F.ssã exigência imprevista é um ato dc tirania
que lhes repugna; paralisado pdo temor ou o
despeito, tornam-se incapazes de ação. De
uma feita achd -ine alhures onde era malvisto,

e Considerado descortês não beber com quem
convida, Embora tivesse Inçia liberdade, quis
.submeter -me aos costume* da região por cauyg
das senhoras presentes. Traste prazer' A pers-
peciiva dc sCj forçado a fazer o que nao gosta-
va nem eslava cm meu* hàbilo:;, fez que minha
garganta se contraísse, * ponto de cu não con-

seguir engolir uma bó gota: e nem sequer pude
Iwbcr na refeição, Já mç emhchedaru c dcsáJ ti-

rar a de antemão com os líquidos cuja absor
ção me preocupava. Tais situações se obser-
víiitii prtncipalfrtcnte cm quem tem Lim&
Imaginação viva c poderosa: c entretanto natu-
ral c nâo há quem não a tenha conhecido até
Círio ponto. Ofereceram mercê a um ju cheiro
condenado a morte e partkularrncnie hubil. sc
desse um.-i prova evidente dc seu talento. R«u

(cnt4 (o, temeroso de que a icnsãu de espí
i íki lhe tirasse a segurança e que em vez dc lhe
salvar a vida uma tal e* pertenci* odestnorarí
^a£5C - IckIo tí vindo pela calçadit. n passa lo, um
homem distraído dará qunsc sempre o mesmo
número de passos de igual comprimento; se üç
puacr íí conta-bs nào o fará com a mesma
prcciafra

Minha biblioteca, que é boa como biblioteca
dc campo, ocupa uma das extremidades da
casa. Se lenho necessidade dc fazer alguma
pesquisa cm escrevei alguma coisa que me
ocorra, preciso cornimici lo a outrem pofc rc

ceio que me tuja a memória ao atravessar o
pátio. Se, J alando, deixo- me desviar um pouco
do assunto, perco o (lo do pensamento; por
insto quando discorm. mostro mc embaraçado,
seco, conciso. Sou obrigado a chamar meus
servidores pcEo cargo ou a região dc origem,
porque ^inco enorme dificuldade un recordar
os nomes próprios; consigo quando muito Eem-
brar que o nome tem três sl labas. que é áspero,
que começa ou termina por tal ou quaJ leira.

Se devesse viver muito tempo creio mesmo que
acabaria esquecendo o meu próprio nome.

coisa que jã ocorreu a algumas pessoas. Mcs-
saJa Cor rvinu ficou dois anos sem memória, o
que também se veriiloou, ao que dizem, com
Jorge, de Trebizünda. Pensando em mim, fico
a imaginar como terão vivido, e se não mc
seria a existência demasiado insuportável se eu
viesse a perder essa faculdade. Indago se, cm a

perdendo total mente, não ficariam paralisadas
todas as funções de minha alma: como
um recipiente rachado, vazo por* todos os
lados* * 3

, Ocorreu-mc mais dc uma vez
e*quccec a palavra de passe que. eu mesmo
dera três horas antes ao guarda, ou que alguém
me comunicara, c também não recordar, em
que pese u opinião de Cícero, onde cscemdcra
minha bolsa; a preocupação dc guardar algu-
ma coisa ajuda-me por veze* a perde- 3 a. ‘A
memória cn cerni, seguram unto. não apcn^i? a
filosofia mas ainda codas as nrtes e tudo o que
ê imagem da vida 4 4 4

B

. o receptàtu lo, o e :>to-

jo dn ciência. A minha é tão defeituosa que
nãn hã como mc espantar com saber tâo
pouco. Conheço em geral n mime das artes e
com que sc rtl acionam; eis tudo. Folheio os
livros, não estudo; o que fica não séi m,iis de
oride vem. ^pois consiwlc unicamente no qqç
minha razão assimilou, nos argumentos c
idçiaíi de que sé compenetrou. Quanto ao
xucor, ao trecho, às palavras acatas* esqneço-
as dç imediato. E esquecimento ã tâo
LoUil, que não esqueço menos minha? próprias
ohrm: a todo instante surpreendo-mc nesse
uaso, sem qtiç o tenha percebido. Quem desc-
jasííc saber a auiorta dos versos que eito nesta
Libra, colocar me-ia Cm srnndc diíieuldadc.
Eniretanto, ngo b*ii senão a portai oonhecidas
c eólebresi, mu? mí contentíi/fdij Cçmi o vatoi
intrínseco do pcti$*mcn[Q, mas cioso de que
proviesse dc quem o livesse rico e honroso c

cuja autoridade se juntasse à razão. Não c dc
tiüpanlâr purUuiEu que o me.iim) -^c verifique
com o meu livro, que minha memória falhe
neste ponió ecinig noA outros: nn que dau
cOmts no que recebo.

Atém do defeito de memória* otUros contri-
hucjia parfi u minlui ignorándu. Tmhft o espí
ríio lerdo e obtu^r; a monor ditTculdade extin^
gUL-lhc a perspicácia % ponto de não saber
resolver a ruais simples charada; turvu-o a
mais insignificante sutileza. Só entendo ãs rc-
^ru.s gerais dos jogo^ dc que puriiçjpa o espiri
to, como as clamas, r> xadrez ou as cartas.
Tenho a compreensão lenta e embrulhada, ma?
0 que çliegn a apreender ela o apreende bem ç

profundamenre enquanto o recorda. Tenho *
viíiu penetrante e sã. Mas, qujmdo trabalho,

Ttrénciü.
a-q

Cicero.
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cansa facilmente e se turva, o que Faz que náo
possa ler durante muita tempo e precise de
alguém que leia par mim. Daí essas perdas dc
tempo acerca de cuja importância, Plinio, o
Moço, poderá informar,

Não cxisle alma. pur ] riais pobre e grosseira
que seja, em quem não se desenvolva alguma
faculdade cspcciaE; nenhuma há que não se re-

vele dc algum modo. E ocorre que ulmns cegas
e entorpecidas sob todos os demais aspectos ac

mostrem Vivas, daras, perfeitas, cm determi-
nados pontos. Que os mestres o expliquem. As
belas almas são ai que tudo abarcam, que a
tudo se abrem; podem nào ser instruidaSn mas
SÍO suscetíveis de se instruir, O quü digo ccms-
tiiui unia crítica a minha, a quaí, por Fraqueza
ou indiferença (indiferença pelo que se encon-
tra a nossos pês. nas nossas mãos e tuca de
perto ás coisas da vida. o que é entretanto cern-

irá rio a meus princípios), chega n um grau de
inepcin c de i^nifrãncia dç coisas tão cabidas,
que c vargunlui dcsconhccc-las, Darci alguns
eAtímpios.

Nasci e fui criado no campo: tenho negou ios
c hcn 1

». p:»r administrar desde que o.s que deles
usu fruíram an(ç$ dc mim me cederam seu
tu^ar. Ora, não sei calcular dc jeito nenhum.
jiJLçp conheço o v&lor da maioria das moedas,
náo dti distinguir, a menos dc diferença muito
evidente, um grão dc rauiro. nem na planta nem
no ceCeiruj. mal $ç\. diferençar um repolho- de
um» alface; ignoro o nome dou mensal iras

domésticos mais vulgares e as mais çkmurt
curei regras agrícolas no alcance dc uma crian*W conheço ainda menos as arte* mecânicas, o
comercio, as mercadorias as diversas espécies
dc frutos, vinho*, carnes; não sei tratar dc urn
cão ou dc um cavalo» nem treinar um falcão
p.ir.i u caça, c vlstu que devo confessar ioda a

minha vergonhosa carência, não f&* dois
mcüfN verificaram quu eu ignorava para que
servia o fermento na fabricação do pão. nem
como sc preparava o vinho.

Alguém em Àtena-: cateyloy outrora a apLi

dão dc li 1 1 1 indivíduo para a matemática, ven
(•o-o preparar cngqjiijosamcnLc uma carga dc
lenha. Na verdade, no que me diz respeito n

contrario se deduziria, pois morreria dc Irame
ainda que me dessem trado o necessário para
cozinhar. Que me confesse um poucú mats e

verão quantas outras coisas me faltam. Pouco

importa. O que imporia c que cu me musUe Lai

qual süu; nãu me desculpa purlunbj por ousar
escrever acerca de coisas tio vulgares, tãra

desinteressantes: a banalidade de- meu a

«

unto

u isso me obriga. Critiquem sc quiserem a

idéia dc faze-ío, mas nau o método seguido. H
cenra ainda que não precisam advenir me da

insignificância da que digo: sei por mim
mesmo que nàa v;sk grande coisa c quanto é

absurda minha ambição. K já basta que meu
juízo não sc apoquente com estes ensaios.
' l$ede críticos tão sulèk quanto puderdes; lendc
faro c um faro que Atlas não desejara; con-
fundi com vossas zombarias o próprio Latino,
ainda as$jm não conseguíreis dizer dessas
bagatelas o que eu mesmo disse. Por que mas
tigar o vácuo? É preciso carne para morder e
saciar sc- Aqui perdereis vosso tempo; expandi
aJhnres vosso veneno sobre os que sc admiram
3 Si mesmos, poisn quanto a mim. já ses que
lueto isso ruo è nada 4 *V

Nãú serei obrigado a não dizer to] ices,

desde que as reconheça e não me enganei errar

com conhecimento de causa c o que me ocorre
com u mente. e raramente o faço sçm perceber
E não me censurem a inépci.% porquanto bem
sei que meu espirito é viciado,

Vj de uma feita apresentarem a Francisco I,

em Bar le-Dtic. um rei rato que o Rei Keiiè Fi-

zera de si mesmo. Prar que não seria permitido
;i alguém rítraiarse Lom a pena do mesmo
medo que ra Rei Renc fez. com o lápis? Não
quero tampouco esquecer dc tomar público
esse estigma incômodo da irresoluçiá, defeito

nativo para quem se ocupa com ox negócios
do mundo. Não sei tumor partido nas quc-siões
duvidosas: ”rwm sim. nem não, ruída mais mc
diz o^ coração 4 * ,+

‘. Discuto ui nitra bem uiiiel

rapininra. mti.s nào sou capuz de julgar. Nas cor
sus humanas, para qualquer laíio que nos incli-

nemos hh aparérifpúí dí verdgde, o que levava
Crbupo n jiHrmaf que w quérta aprotdtf com
Zenâra c Ckanics. seus mestres, ox prlncípíps
de suas doutrinas; quanto às provas c aos
HrgumetitOfi, dc próprio sç cn carregava de for-
iieccr. Ku Lumbàm» volte me para esic ou aque
lc I ado. sempre descubro motivos válidos pura
concordai: F^ hí' w*l>, atcnlui-mc k dúvida reser

vtrndra-me â M herdade dc escolher tfuandó pre-
mido petas circunstâncias; em verdade, em
chegando â momento, us mais da?> vezes entre-

germe oo acaso. A rnuís leve impreh-são. a mais
insignillcantc partku] aridade dccidcm por
mim, "Quando ra cspíriiti mergulha na dúvida.
0 menor impulSí) \'Z7 pender ra praio da
balança” “ J

.

A íncmez.u de meu julgamento mamem par
vezes os pratras da balança cm tal equilíbrio

que. de frram grado, entregaria a decisão aras

dados: e uhsicrvra, como testeinunho compro
baiôrio da fraqueza humana, os exemplou da
história sagrada; “a sorte designou Ms

J|+
* Marcial.

446 IMrarea.
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tias 4 *®”. A razao humana é uma espada dc
dois gumes. perigosa de .se manejar, Na pró
pria mãu de Sócrates apresenta mil e ujiiu

soluções para o mesmo casoí Por tsso sigo os
outros e tíetxo-mc arrastar pela massa: nao
tenho bastante confiança cm mi tílias forças
para comandar e tJirig.tr; e apraí-mc encontrar
aberto o nlaJho pelo qual caminho. Se devo
correr o risco de uma escolha incerta. prefiro

seguir alguém mais seguro dc sua opinião, à

quat me filio mai£ do que ã minha, a meu ver

sempre assentada cm base escorregadia.

F.ntrctaruo. nao homem a que iludam
facilmente, tanto mais quanto distingo muito
hem o lado fraco das opiniões contrárias: “"dar
co nstan temente seu assentimento pode acarre-
tar muiiOS CIYOÜ c perigos 4 4 * Isso c princi-

patmente verdadeiro nos hcgòcios politkos*
que apresentam um campo aberto ás discus-
sões e incertezas: "a balança cujos prnros se

acham carregados de pesos iguuis, nãn se abai
fcn nem levanta dc nenhum lado*

r,? ".

Os ptíficípip* dc Maquiavet são, por etem-
P lo. bastante icriús a esse respeito, e no crttan
to têm sido facilmente refutados, e os que os
refutam apresentam razões igual mente refu tâ-

^rcis. Quitqucr argumemo eneonlfá sempre
duas, Irés ou qu.itro rêpliciís, sem coutai que
dãu são a inextricável s debates. proloJigadus
ainda pet* chicana a fim de que não se encerre
a discussão: “vence-nos o inimigo, vencemo-lo
por fujsho turno fí rj

1 '\ As de ambas as
p:wLc^ assentam unicamente mn éKpüriçnem. c
os aoontccimcfUott Itum unos produzem yç sub
itiauis formas ejue, cm cadíi caso. infinitos são
os cvemplü*.

01? um sábio personagem de nosiu época
que quando t>s almanaques arujbciam o calor,
é de se esperar a&ualmeme o frio: que fará

úmido qunrvdo o predisserem seco e que
sc pode sempre propostienr o contrário do
que declaram; e que se ele próprio tivesse de
apostar ern uma OU oima das predições opos-
tas. pouco lhe importaria escolher* a menos
quç se tratasse de coisas absurdas como o
progrHibLicLi dc excessivo ealgr no dia dç Naial
ou dc frio rigoroso no dia de,São Joio, Assim
penso das discussões polirieíiÉ;: qualquer que
seja a tese, leremos a mesma prohabd hladc de
acertar que tis nossos adversários, conquanto
não nos choquemos dc encontro a princípios
dementares c evidentes, Kniretaiiro,. nos negó
cios públicos, não há direção, por má que seja.
que, contsiluamcnii* seguida duruncu algum
icmpo, nlo sc dtva preferir a mudanças per tu r-

* * B
Atos. Uoli ApÓstOldS-
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badoras. Nossos costumes sâo por demais cor
riipLos c tendem a piorar: entre nossas leis e
nossos uso 5. muitos há bárbaros e monsiruo-
sos; entretanto, cm razão da dificuldade em
melhorai o que existe e do perigo de destruição
alribuível a cjnalquer mudança, se pudesse cra-
var uma cunha que sustasse o movimento de
nossa roda do ponto em que se açlt a cu o faria
dc bom grado: “não há ação. por vergonhosa c
infame que suja que não encontre pior

4 rjl '\ A
nossa maior desgraça está uy insta bãl idade. As
nossas leis. comn as nossas roupas, nàn lêm
fornia definitiva. Ê fácil acusar um governo de
imperfeição, coisa comum a tudo o que e mnr-
laiU c fácil impelir o povo ao desprezo pç lo que
apreciava antes; quem quer que o tenha tenta-
do alcançou-o. Mas substituir por algo melhor
o que se destruiu, muitos o experimentaram
^iítfi rcsultutli.h, F.m minhu conduta, dou pouca
imporiãnciu ã minha própria opinião;
aquilo que assegura a ordem pública. Feliz o
povo que faz o que lhe ordeu am melhor do que
quem ordena, c sç crtlregn scrcnamenle ã

Providência. Quem discute c critica nutiça
obcdíúÉ sem segunda i menção, c total mente.
Cm suma, voltando a mim. só mc çstimo

qunnto ao que nenhum homem acreditou ju-
imiLS que lhe fnlt^ssc; meu mêriio reside cm
umn coisu vulgar c eomum u iodos; u twm
sicnsíj. Acredito rui meu hom ^nsts, C quem
não acrcdíiü nn vçu? Pensar que cartee de hínn
senso, ú doença que não exjfíie em quem a
ak'gn. Por mnis forte c tena^ que hnsta
um ÔTlnir de quem se imagina doeme parn que
se dissipe, eomo u neblinu opaca desfaz 40
sof a cs sc respeito, eondenar se significa
ab-solver-se. Nunca houvç carrígador ou mu
lhe™ intui que não pünsMsc ecr ? sua ptine,

Convencem nos nsüuí faüUmcntc du super io
rkkidç ^heía cm matéria de coragem, ibrçn,
experiênciu, saúde, beleza, mas não dc burn
sei no, K 0 que dizem inspirado pelo simples
r^cioemio, purccç qos que disséramos também
por

_

pouco que livéssenins pensado nisso.
Assim iarnbcm. dc bom grado aceitamos como
superiores ás nossas as obras alJieías. do ponto
dc vista do sabçr. do estilo, etc.; mas no que
concerne ,is produções do bom senso, pensa
çada. qual estar a seu alcance produzir íguati, e
sj.i reconhece que aa outras, são mçlbores quujv
Ji 3 e rnusTo graiidc a distância entre cias e as
torna incomparáveis, Quem sadiameme apre-
uíanse uefevação do julgamento alheio, úisn sc-
guiria e levar seu proprio â mesma altura. Por
isso não devemos esperar des^-s realizações
stjião parcos dogios t nenhuma consideração» mm apreciados. Para quem as escreve

JuvenaJ.
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mos entào? Qs sâbtü-s que lêm por profissão
julgar os livros w dão valor ao que cnncordn
com sufi domrifla: sò admitem as abras de

espirito cm -que encontram grtç c ciência; se

alguém sc engana entre os dois Cipíõcs, por
certo Já rrão pode dizer nada que preste, Quem.
ao ver desses Câv alheiros, ignora Aristóteles,

ignora-se ji si próprio. Por outro 3 ado, &> cirnas

comuns, que constituem a rmissa, não perce-

bem abraça de uma obra que traia ootn leveza
um assunto elevado. Ora, essas duas espécies

át seTUe dominam o mundo. Há uma terceira,

mais preparada para nos compreender, a qual
!íc compóe de espírito 5 ponderados e lútido^
mas ê tào rara que não lem nume. nem situa

ção: e e perder Ltnipn. por assim dizer, esíbr

çar-se por lhe agfadítr

Dir se eomu mente que a partilha mais justa
que fez a natureza, de seus dons, foi st do bom
sunso, pois não hà qüem não esteja satisfeito

Uum sua paríc. So VCfii ulcíri quem pudcsüe Vur
mais da que lhe permite u vista. Penso que mi
nhas ypiniuos s:jo boa* c j listas; quem nao
pensa assim? Uma das melhores provas que
tenho das minhas está na reduz kl a es.t jmu que

dedico tt mim mesmo: se de fato nâu fossem
justas, não resistiriam ã afeição que tenho por

mim. afeição singular de alguém que a devota

ioda n si próprio c não a expande urn torno dc

sua pessoa, Hsse sentimento que óuiros distri-

buem a numerosos amigos e conhecidos tendo

em vísta a glória e a grandeza, dedico -(J íl mim
mesmo para irariquK idade de meu espírito, O
que me escapa, por acaso, c atinge outrem»

independe de mínlift vontade, não mc c ditado

peia riLíâo: “viver bem c com saúde, eis toda a

minha filosofia* ,a '\

Minha oprniwí ttcha-^ti sempre di^posm u

condenar minhas insuficiências, f verdade que
se trata de assumo em cura ítnálkr me aplico

mais do que cm outro, frn geral, os homens
voltam ve piuü fora; eu. volto mt paia dentro
de mim mesmo, demoro me nu investigação e

uda me compra/o. Todos olham paru a freme,

ao passo que eti othu para mim, observitndo-

rne, amilkundo me. Os outros h se pensam
senumenie, tocam p:Lru diante; “Ninguém
icuLa descer tni si mesmo 1 * 4 "

: cu pureu e fico

a enredar-me no pensamento, Essu aptidão
para reconhecer em mim o que quer que seja

de verdadeira, de real, c essa predisposição
para me tornar esoravo Jt minhas crenças,

devo- as a mim me sino, pois as idéias gerais

quu possuo numeram comigo, st ê que poa&u
exprimir-me desta maneira, Expu las sjmplus-

* LuL7ÒÉÍU,
Ifií Per;in.

meme c despidas de artifícios, a princípio., sin-

ceras e ousadas, mas sob uma forma algo inde-

cisa: fortaleci a^ em seguida, e as fermuld
apaiartdo-me na autor idudç de outros c nos
exemplos tirados dos antigos com os quãis
estou dc acordei. CuTifirinaram-mc na decisão
de mantê-?aà e tornaram me mais Caro c com
pSelo o góío e a posse delas. A estima que ou
tros procuram conquistar mcdianie um espirito

vivo e sutil, aspiro alcançá-la através dc uma
mente hem regulada; cm vez de uma ação bri

Ihante c notável, mas isolada, prefiro a ordem,
a ponderação, a serenidade de minhas opinioes
e mcus costumes: "Sc há alguma coisa llultro

sa é sem dúvida uma conduta uniforme e coe
rente em Lodos o s atos da vida. o que não se há
de encontrar crti um homem que_ abdicando
stu carâscr. procure imilrtr oüoatrei 4

Eis portanto couto, e em que medida, quan
to ã idéia demasiado elevada de nós mesmos,
píisSO iliifcr estar isent» do vício dn presunção.
Quanto a scgumda mimeiru por que estn SC

manifesta, a dc fu/er pouco caso dos outros, já

não poderia aÉIrntar 0 mcsmti cpm iguaÊ segu-

rança. Kníreiamo, ainda que mc seja penoso,

estou dispófito íi tudo COílfeuísar, Tal ver a

frequentação ussEdua dai> idéias que prevalc

cium outrora» e quu vieram dessas ricají almas

di) pjkr^Hido, me desgoste dn^ outros e dc num
mesmo; tu ívez seja também «no que vivamos
cm uma épouiL de mtditjcritiüdc; o fato á que
não conheço tintrc nfis nada muito digno de
admiração. Nu verd:ide H não conheço muitos
hoffiírts bastante intirmunente para ou julgar, a

quanto aos quc+ líto virtude de minha posição,
frequento mait eomumeme* são cm geral geme
pouco preocupada com o cultivo d:i alma e

que se propód, corno fim prcdpuò, a hgfira e,

como meio dc eonquistú-h. n vntímia

O que Vun'3 de beto nos Outros, louvo o tle

bnm grjido c o aprecio. Vou mesmo por vezts

além do que penso. Permito-me esse exagero c

nada mais, pok sou incapaz dc Inventar iniei

nimcntc algum a coisa iníxísiemc, Apruz mc
apreciar a que em meus amigos t louvável e

Eitribuo-ihcs com praze* mu is vutor do que pos
suem, mas nivi lhes airihim as qurdidadcK que
não têm nem EIks defendo as imperfeições.

Mesmo em relação a meus inimigos a-ssim ajo;

meus sentimentos üãq diferentes, porém, meu
JuizO nát> sc altera com isso; não faço intervir

o dissentimento i^m questões cm que não llie

eabe interferir. Tenho liinrn n preço á liberdade

cie opimiu» que ;i cia nao renuncio nem mesmn
sob o dominto dc unia puixio. Menlinilo.

injuriar die-ia mais do que injuriaria os ouuui.

4 p 6 Cícero.
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louvável c generoso costume, reinante
outrora na Pérsia, de sempre falar liünesta c
équitativamentc dos inimigos mortos, e na me
d ida de suas virtudes, é digno dc nota..

Conheço muitos homens com belas quaJ iaa-

des de diversas espécies- um tem espírito,
outro coraçao, outro habilidade, ou canseiên
oia, ou o dom d,y palavra; outros são grandes
sábios. Mas homens grandes etn tudo, com
todas ess^s faculdades reunidas, ou uma d cias
tào grande que nos imponha a comparação
com os homens da antiguidade, não tive a
ttJrte de encontrar um só. Dos que conheci a
lundu, o maior, quanto a seu? dons naturais,
foi Étienne dc la Boélte. Era uma natureza
real mente completa, superior cm todos os pon-
tos dc vJíLa. urna alma dc vellia marca, que
chegaria a alcançar grandes resultado,1

* .se a
sorte o houvesse permitido: pois a uma natu
re/.a pa Fm

i

r si mui riea. ele muito acrescentara
pelo estudo c pela ejeneia.

Não sei como acontece,? no entanto aconte
Le

, n^e se encontre ranta viudade c tanta fra
queza de julgamento eriLre as pç&soas de
proftssSiií ej^genies de eena instrução c que sc
dcdjcann ao estudo das letras, OU que ocupam
cíijgos dependentes do conhecimento dos li

vrns, quanto cmrç os demais indivídlfás Tal
suí seja porque lhes pedimos rnais, porque
ddaí esperamos mnis* c não lhes desculpamos
os erras que desculpamos nm outras. Ou sal-

\a. porque a boa Opinião que lem dc seu saher
torna-as ihm ou5ad&& c aí induz a ralar sem se
observarem áuficitiiugncnic, e \"sz que K
traiam a si mesmas e sc percam. As^lrn, a, inca

pacidade dc um artista revela i mãk n ilida
meme quando trabalha com um muterbl de
preço do que com üuirp de nenhum valor; O
Uefeko cm uma está lua de ouro choça mais do
que cm uma de gesso, Efeito análogo provo
crtm cm nós essesi letrados quando põem eni
relevo, duíBüdladamentc, coisas bous cm si,

revelando execknto memória em detrimento
do bom senso, aprontando de cam bulhada á
nos.sN admiração Cícero. Galeno, U] plano,
-d Jerommo, c com suai cíeuçqcs ntempes

Livas ressaltando o scw ridículo.

Volto a comentar a inépcia da educação que
nos d ao. Visa da fazer dc nós homens de ciên
cia, c consegue -o. Nin aprendamos a c
praticar a virtude c u prudência; ensíaararn-
nos a passar dc fatfo, juti tamente com a etimo-
logia. Vinudc ê uni .substantivo que sabemos
declinar, mas cujo sentido ignoramos. Tam
bum ignoramos o que seja a prudência, mas
conhecemos - lhe d e cpr a definição r Quando se
trata dc nossos vitinlitis, nân nos CoiUÈntamos
com saber-lhes raça, o parentesco, hs rela

3Ü3

çr>es. procuramos ainda conversar com eles c
tc-Èos Como amigos ; ao pa*so que. com a virtu-
de, aprendemos muito bem as definições. tfivi-
socí *s &ubdivisõ«5 T ma.& assim como aprend-e-
mos os títulos e nomes de uma árvore
genealógica, sem estabelecer eníre cia e nós
relações de familiaridade ç üitimiíladc. Para
nnsso aprendizado, dào-nos livros; nã(h os que
expõem as opiniões mais sadias c verdadeiras c
sim os que sáo escritos no grego mais puro e
no melhor latim, e que T mediante as mais belas
expressões, enchem o nosso espírito com ns
ideias mak pueris da antiguidade.
Uma boa educação modjlica o juFgamentu c

os costumes. Foi o que aconteceu com Pól-e
jnon, um jovem grego dc vida desregrada.
I endo ouvido por acaso uma auladc Xcnõcra
tes, não somente ac impressionou com n
cloqiicncia c o saber do mestre, mas tirou dela
um fruto tangível ç sólido; a mudança ime
diata operada na existência que aníeK Eevavn.
Quem jamais viu resultado semdhanu: rtoensi
no que recebemos? tJ

Farei a o que fu* outrora
l

pijlemon_ convertido 1 Dentareis a libré da
deva&isíidâo, 05 adorno.^ as almofadas, o fu* o.
bOítio dizerrt que fez esse jovem devasso que.
assistindo um dia, por nc im\ i preleção do
austero Xcnócralcr». arrancou da fronte e deí
tou Jorn a L-c;roa de ílortís que oslerttava n
maneira dvs bctwrnkí - r* 41V
A mais invejável condição do homem pare

oc me estrir n.i simplicidade c im regiifaridnde,
CK costumei as itsplra$0est tios camjKíne^,^
afiguram sc-mc mais conforma aos princípios
tia nlüíktfia qu? os êu% filõsoíós:

,ho vulgo é
mflj.5 sábio, po-rque ss? 0 é ny medida em que o
preci.sn scr

* 4

Ofí homens que coloco nn primeira fila. a
'utgar pelas aparências exteriores [pois de
outro modo Jnra necessário examinà \m mais
ik perto 3 -ào, como honienn dc guttTu, a
Dgqiur de Guise, que morreu em Orleímu, ç o
lulecído Marechal Strozzi; os Cliaucderc-H OI i-

v-ic-f e JTíospital. conw Aotãvclie peSn grande
mídigcncia c virtude superior à comum. A
poesia latina purecc ter sictp muito cultivada
í.m nossa epocaK Abundam os bon.s hui ores;
Paurtti, d« Bèze, Buchanuii, f Hospital. Mtjiii-
tXiré. Turnebus. A poesia francesa foi, a meu
ver, elevada ao apogeu ; nos gêneros çm que
c-veelem Ronsard e Du Bell ay, lí hí não se afaü
ia muito dfi perfeição que atingiu na a/nigui-
dude, Turncbus sabia Jtsais e melhor do quu nc^
uhum homem deste século, e talvez mais longe
no passado. A vida do último Duque de Albü

4 R * Horáciu.
4 * 1

Lii-ctlncio.
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já faterido, c a do CüíKÍcatável dc taontmo-
rency foram nob^s como &c veem raramente;
mas a bela e gloriòsa morte deste último, sob
os olhos de Pam e dc seu rei, à frenle de um
exército virtuoso, tm um golpe de mm que
dirigia em pessoa apesar de sua idade c do
giãu. de parentesco dos adversários* merece
Piijíar de realce entre os acontecimentos notá-
veis de nossa época. Assim também íí bonda-
de, n gentileza, a consciência esclarecida do Sr.

de la Ntmc- que nunca se desmctílirann nestes
tempos dc abusos tão gritantes Cometidos
petos partidos em armas (verdadeira escola de
traeçáo, dc inumanidade c banditismo), entre
os quais riaií dtnou jamais dc sc mostrar gran-
de homem dc guerra e doas mais experientes.

Dclcilct-me com publicar, em várias clr-

cunstimdas, as esperanças que depositei em
Maria de Gournay Le Jais, que é para mim
uma filha* 56

e a quem muito amo. mais do
que patcrnaÊmersLc, c que. Cm meu retino e spli-

daci, me agrada considerar como uma das
melhores píutcs tfe mim mesmo. fi $6 cEa me
inuregsa Imjc no mundo, Sc nos é dado julgar
pelo tine pre^agin a adolescência. essa nlma

* iS Mòntaiçjje dizia "iTlho pur aitfikiade" (N. do
T.)

será um dia capaz das mais belas coisas, entre
oulras a dc atingir, nu amizade, uma perfeição
sem dúvida ainda não alcançada por pessoa de
se sexo. A sinceridade e a firmeza de seu
earâtcr já se elevaram bem alto; sua afeição
por mim. que ultrapassa tudo o que eu poderia
ambicionar, é de Lui ordem, que não tenho em
suma nada a desejar, senão vê la menot
apreensiva üJüté a possibiEidade rtç minha
moric. pois me conheceu quando cuja ia pelos
cinquenta c cinco, Á apreciação que essa
mulher, jyvem c ^olilária na sua província, fez
de meus primeiros Cnsaios. o entusiasmo noln

vcl com que se tornou dc amizade por mim, o
desejo que alimentava liá muito dc travar rda-
çdes Comigo, unicamente em razão da estima
que eu lhe inspirara e bem antes de me coube
cer, sao partícu Larmente dignas dc apreço,

As virtudes, outras que não a valentia, não
cstão cm voga nos icmpos: de hoje; mas a
valentia generalizou-se u tal ponto, cm oonüe-
qücrtciu dc nosdas guerras civis, que liã alma;;
entre nôí cuja resolução atinge ;i perfeição.

São em ião grande número que s^ria impos-
sível sdecinnãr.iíi,

Eis ludo q que ate agora conheci, dc urna
grandeza superior ã que se vc habitua! mente.

Capítulo xviii

Do desmentido 4 s u

Dtrão que tomara a aí mesmo tomo assun
to de uma obra é d£èai|pÂvd, mm lamcmc
quando quem o fax é um indivíduo excepcional
í célebre, cuja reputação pude Lfsspirar a
alguém u desejo Uc conhece- fc*. fi cerco, c eu ú

reconheço, que para ver um homem que não se

distingue dn comum um artesão nfm erguerá
sequer os plhç.s, quando para assistir à chega
úii dc um grande personagem abandonara sua
oflcinn nu sua loja, Nlào assenta bem a nin-

guém dor se a conhecer, senão àqueles que têm
coip l)\4ú provocar imitadores, e enja vida e

opinieses se apresentem cómg modelares. César
^ Xenofonnt, pnetu grandeza de suai açosi^ ti

rtham material suficiente pura edificar sobre
alicerces sólidos oa relatos que nos lègiiram.

Pela mesma razão, somos levados; n lamentar

4 h " lJ^KmcnLir, CufilradizÉr e cüniradi^.Lfr-se é tam-

bém mentir, portanto. A palavra, rsca de seatidos

afieis, não comporta uma tradução precisa, embora

fjç|i> i^lvei \c justificasse o emprcfjti úo v-ocà

Ouly íJlClllKlh
,' ,

. (N. Ju I'.}

quo rtáo tenham sítio conscrvutíiH díúrios
dos altcs feitos dy Alexandre c os cocncntâfiOs
dc AufiMSM, Caliy. Sila. Bruto ç outros.
Ajuíilii sc e cstudíim-ve mis fmuriis. mesmo
quando sâo em cobreou pcdfi-

Bisa crítica c muito ju.su. ruas nao mç
impressiona demasiado, "Leio para os ami-
go^ e ^uTicntc a |>cdidn. nâo cm qualquer lugur

c para qualquer pessoa. Que outros leiam setas

céticos cm pleno iWum u até nos. banhos -* èa '\

Não çrgí> aqui uma citátua para ta praça de
uma cidade. nt:m pnfít unia igreja ;

' rmcu intui

to nâo é encher o livro de devaneios brilhantes;
a_sós póm meu leitor, converso sem preten-
são 441 ". Pots minha obra destina- ac a ser

colocada em uin canto de biblioteca e divenir
al^UTTi vizinho, parente ou amigíj que .sinta prn
zer em me encontrar e em passar um momento
comigo. OuirLi s falaram dc si porque acharam-
o asáunto digno e fecundo; eu« ao oontrârio,

J h,J
htut ycKi.

4 ^ ,

Féfiso.
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COnstdero-o fào estéril e pnbrc que nay o
devem tachar de exibicionismo- Julgo oy atos
alheios; us meus não valem o trabalho, em
raíHo de sua Ltisigníficâiícta: não vejo em mim
um hem basíame para que o diga sem corar.

Com que salisfa-çâo ouviria atguém descrcver-
mc. Falai’ de minhas atitudes, de minhíii con-
versas habituais, dob iTi^jUe^raics- da vida de
mcu£ antepassado s; com que atenção o escuta-
ria? Seria cia verdade sinal de mau caráter não* uiteressar pelos retratos autênticos de nos-
sos amigos e dos que nos antecederam: nau
prestar atenção a turma dc suas vestimentas- e

de ^uas armas, Eu conservo a escrivaninha e 0
sinete dos meus, sclis livros de horas, cerca e>:

pada dc um tipo especial e não mc desfiz das
compridas varas que meu pai tinha sempre à
màn. à guíiu de rhibala: “a roupa dç uni pai ç
suu anel são tonto inais caros aos Éilhos quanto
mais os queriam estes* Sc enlrç tanto meus
descendentes tiverem outras tdeius, estarei vin
S^do de antrmáo. pois não poderão interes-
sar se menos por mim., então, do que eu por
eles agora. Só tcnlm contato com o público
porque me sirvo da tipografia 4 fl J

, mais rápida
e cómoda

^
dü que a escrita comum: cm

compensação, talve?, o papei que lhe forneço
impeça um dia que alguma porção dr mau-
(eiga $c deteriore no mercado: 'dc«a mandiu
os atuns e as azeitonas não carecerão dc invó-

lucros
'1

''Fornecerei ás sardinhas uma ves

timenu ein quec&tarâo ã vontade* * B ,"

-• mesmo que ninguém vçnlm a Icr-mc, urôi
perdido o meu Umpo empregando os rneus
hi/crcs cm <Ao úteis tf u gradáveis pcnstimçti
to?:? Fazendo o molde de meu próprio rosio,
mais de uma ve?, precisei cnfdiar-me c njuv.
i:ir nur

, de modo qu-e o modc-lo se alicmou e
tornou forma sozinho. Pintiindo mc par u ou
irem, pintei a minha alma com uores mais nili

das dm que apresentava primitivam ente. Fez
me o mm livro, mais do que cu íiikn innr <
livro constituem um todo; é çsiudo de mim
mesmo e parte micgranic dc minha vida; não
sou diferente do que apresenta nem dc o è de
rmriq não objçttva. como outras obra*. um Jlm
outro que não a personalidade do autor. Terei
perdido meu ttrcipo anal í.h ando-me com taniu
nho cuidado c continuidade? Os. que por sim-
ptes capricho, no decorrer de uma cort vcrsa-
çà°, olham um instante para sj me.smos não w
examinam nem tão es atameme nem ião a
fundo como quem fez dc si o objeto dc seu es
tudo e assumiu para consigo mesmo o compro
d * J

SJUlIo Aiçosünhq.
" á 3 reiil ^ “liur cerhure^, a leír.i <tõ povo, u
tii^ri 1

! t-| impressa, mi t^.Ki ''Eor LCuíe"
1

#mpregnva-.sÉ;
então cm múltiplos sentidos, inclusive escrivaninha,
secretária. {N. de T-)

Marcial.
4da

Cícero,

rrtisso de consignar, com ^inocriefade e sem
circunlóquios, tudo o que sente. Os mais ddi-
tiosos prazeres cão os saboreamos nós em nós
mesmos, evitando deixar vestígios e revelar-
nos .aos olhos dc ouirç-m'-

1 Mais dc leu» a vez
este trabídbo constituiu unia disLração contia
pensamentos aburreeidos, entre os quais se
devem classificar também os frívolos,

A natureza grntilkou-nos gentrosamente
com a 1'aeutdade de nos isolarmos para refletir;

convida-nos nao raro a Fazê lü para nos ensi-

nar que Lemos obrigações para com a socic-
dad_c c principalmente para com nós mesmo^-
A lim dc forçar íiOi>sa imaginação a põr ordem
no próprio devaneio e conduzí- In oa direção du
dados objetos, impedindo a dc sc peFder em
extravagâncias- nada melhor do -qtit desen-
volvcr as ideius oeai tonais. É o que faz que dc
:i tenção ícs minhas, pois impus ít mim mesmo
consigná-las em meus escritos. Qn antas vezes,
aborrecido por não ler podido criticar abena-
mentè tul oii quaf ução, por rivil idade ou
prudência, cu o fiz uustes ensaios com a espe
rançfl de contribuir assim para a edificação de
ítlgucm! Aliás ewiés golpes poéticos, “'pan no
olho, pan^ no focinho, pun na^ cosias do
sagui * c'

”
, prod tirem mais efeito ainda no

papd do que na própria carne. Ademais, pres
to tnais àteuçâu aos* livros clc^tic que procurq
neles v quç possa hi ;triscar para emprestar
aJüum brilho c reÍcvo

i

áo meu. Não *studeí,
ubsol M lamente, corn o uuua-i!.> dc escrever umu
obra. mus irttbulhei um pouco enqunmo a

hzh. sc é que sc pode âim '‘trabalhar” ape
nús folhe artüo ora um orn outro livro do come

uo fim ou vice ver^a, c não com o desejo dc
tcí uma opinião mas com a i menção do refor
çnr a sua própria. Mas ern quem acredita
remüh. ncstí.H lempOA inglórios, quando M falu
dc si mesmo, sc ntn^uóm. Ou qua.stf ninííiiêm
merece credito quando fala du outrem, caso cm
que menor è o interesse em mentir? O prime im
'iinioma de corrupção dos costumes está no
desamor à verdade. A sinceridade Õ, Cõrno
dizia Findam, o pomo de partida da grande
virtude, c u condição primeira quç P talão

frnpõc ao governador dc sua República. Entre
mis, hoje um íl ia, :i verdade não to que é, nuas
o que consegue persuadir ús outros. Assim
lamhém chamamos moeda não somente â dc
bom quilate, mus a qualquer uma que esteja
cm circulação, É um vício que há muito ccnsu
roíam a m^íiKo país; SüKr

i iin-o Massilicnse, que
v jvifl no iempo do Imperador Valentlntano,
dizia que ''para os franoeseii mentlf c perjurar
niíi íio vícios, ma.s Lao-som-eme maneiras dc
ffllar

^

Poder- Ke ia dizer, Win exagero, que
agora c virtude Crescemos com a dissimula
ção, adapiamo-iios a da comò fa riamos a um

+ & Marot.
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exercício honroso, pürque ela su tornou uma
ílas qualidades mais apreciadas do século.

Muitas vezes refleti acerca da origetn possí
vcl desse hábito, observado incSigiosaiTicrite, dc
nos sentirmos marè grave ntertlc ofendidos com
c> lato de nos censurarem esse vício comum a
todos nós, do que nos criticarem qualquer
outro defeito. Por que ijcrã injúria tão grave
dizer que mentimos? Cheguei k conclusão dc
0|jcT sc negamos natural mente com mais pai-
xão os defeitos para os quais lemos tendência,
deve ser porque cm nos mostrando mais sensí-
vel i traasação é como .se atenuarmos a
falha, ou, pelo menos, a condenássemos
ap&rentcfncnte. Mas não Seria também porque
e^se defeito parece denunciar em nó* r eovar
dia e a pusÈiantrriidade? Haverá maior cvv ar-
dia do que desmenti/ a própria palavra? Do
que mostrar- se alguém deferente do que sabe
scr * Mentir e um defeito feio. cuja baixeza
alguém na antiguidade ressaltava como um ato
dc desprezo a Deus e uma prova do temor que
sc tem dos horticris. É impossível detnonst.r-ar-

lhe n indignidade c 2 vtleza rk maneira mais
precisa, Pois haverá coisa mais efcccrávet do
que scr covarde com os homens c fingir dc
corajoso perante Deus? Nossas rui ações rceí

pfocüA eMítbduecrn-sc pela palavra; lulMr k
pãtuvízi c pois trair a sociedade. porquanto c 0
meio dc comunicar nossos peruiã mentos e nos
s;iis vontades c o único inttrprétc dc nossa
dlma. Sc esse miurmediárío nu* fatiiq desfaz sc
a iiwoeifflçSiJ. nâo iiiuis nos reconhecemos uns

aos outros; se ju>s ilude, rompem- se nossas
relações, destroem ae os iaços que nos pren-
dem. Certos povos das índias Ocidentais,
cujos nomes não é necessário indicar porque já
ns.o eaistem (porquanto nessa conquistn rcali-
z ada de maneira tão extraordinária. :ão cspati
tosa. a devastação foi de taj ordem que até os
nomes das localidades desapareceram total-
mcnle). ofereciam a seus denses sangue huma
no tirado exdusivamentc da língua e das ore
Ehas.. L-fjTTio expiação para o pecado da mtmtira.
falada ou ouvida. E aquele virtuoso persona
Würri grego, que j:t citamos, dizia que as crian-
ças se divertem com brinquedos c os Homens
C4.1TT1 palavras.

“eixo pura outra oportunidade referir-me ás
circunstância* diversas em que costumamos
dcsiíicirtir as íeis que a respeito nos impõe a
honra, bem conto as modific ações, que sofreu h

Até Já jã saberei, possivelmente, cm que ápoca
introduziu o hábito de pesar e nitidiN üomo

o Iszçttiíís hoje. as palavras que nos dúcm,
pois è certo qué esse costume não existia
outrora entre os gregos ç romanos, £ sempre
ftic pareceu estranho dcsmcníircm ^ eks, c se
injuriarem, sem que isso os levasse üO dcsfoi-
çy. O que o dever dcícs exigia, então, devín ser
diferente, Atinun n César em pleno rosto epítu-
los ercnio ladrão e bebedo; uns e outros se inju
riam defttbridârncntc; os; chefe ü dm ísércilos
invecLivain-M c aos in*ulLus respondem com
insulio:. sem que se verifiquem quaisquer
usffiseqütirtcias.

Capitulo XIX

Da liberdade de consciência

é frequente vermos as boas intenções quan
du mal orientadas, provocarem ti\ piores, resul
Lidos. Mca^é conflito que kva a França ii ggci -

i;i eiv(] t u mcíliur partido, o utaLs justo, ê sem
dúvida u que icm Oomo objetivo a manutenção
da religião e do govemo que uxistinm antes da
perftirba-çáo da ordem, No entanto, corre os
homens ^ ^ frt que o íjefuem (oâo falo dos
que veem niüso unicamente a üporluoklacfe de
realizar Juas vinganças pçssüais h ou um pr^
le.xtn parã satis-fa?er ííua avMreza, op sinda
para conciliaria boa vontade do* príncipes, e

yim doí que i*ão movidos pelo 3J|ior ã rclj^jãO
e o desejo rcspeiiáve! dc manter em sua pátria
r\ poj. ç o calado de çoíshji trislentes), entre

es*ès hornens., dcgtj, aSguns Hll euja paixão inv
pele a ultrapassar ns Eimiieida razàü c a tomar
resoluções injusta, violentas e mmn icmer^
nas.

É certo que no* primeiros tempos, quando
nossa rcLintto principiou a süj- admitida palas
teis^ u zelo cios prosélitos íjicíiou à destruição
dc livros pagãos c a excessos que acarretaram
m^is prejuízos do que os incêndios perpretado*
pelos bárbaros. Tem-se em Cornclio Tácito uni
exemplo típica do que afirmo, pois embora ü
irrípcradíir, seu püTcntc. houvesse, mediante
decretos especiais, espalhado sua obra pelas
bebi to tecas do mundo initiro, nem um só
íXèmpLir completo escapou ã *anha dr^ que.
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por tausa de cinco ou «is trecho? contrario? a
nossas crença, o destruíram.

NuqiLelíi época exakaram-sc também vxum-
:-:ivajncTítc os imperadores favoráveis au eris-

liauiafiio e condenaram- se de caso pensado
todos os atos dos que Tine eram hostil corno se

pode ver no que concerne ao Imperador Julia-

no. o Apóstata, bs te príncipe foL era verdade,
um grande homem. excepcional, profunda
mente cioso dos princípios de sua filosofia

pelo? quais orientava suas atitudes, bpor certo
nao há virtude dc que não tenha dado ejscmpLp.
Quanco :l ea^titfadc. UunCa dcbíOU dc ob-siT^ã

Ea ik maneira irrcfutáveL e conta-se dele um
caso semelhante aos atribuídos a Alexandre e
n Cipião; quando lhe trouxeram nu meros :o;

bd as escrava?, não quis saher dc nenhuma* c
no eniiiitio estava cníào nn fíor da idade, pois
quando foi morto pelos partos tinha apéiías

trinta e um anus. Quanto A justiça, cuidava de
ouvir pessoal mento a? partes e. embora por
curiosidade indagasse d,-L rcligilo que professa

vrnti, nunca a inimiüadc que dedicava á nossa
kz t>ender ã balança contra os erislãos. bte
pnjprin redigiu buas leis e nedtiíiu considera
vçlmcíuc os impostos e tastis de seus predece--

Sorte.

Eíois historiadores foram testemunhas ucu
I tires dc .seus atos. Um deles, Arntano Marceli
no. critica severa meu cc cm diversos trechos de
sua nhra o edito daquele príncipe que proibia u

prática do ensino aos retóricos c gramai iço*

cristckv., l; Mareei ino ueresctma que ml deter-

minação deveria ser estigmatizada. h provável,

portanto, que sc alguma medida grave livesse

sido lüftiadu contra ntk h não icr In esquecido de
menciona la esse historiador tao uíciyuudo u

nosso pari ido. Na rcaí idade, ek Ibi duro mas
não cruel; e sào os nossos que contam dek o
fato seguinte: passeando certa vez pelos arm
h-nldçs dc Ctilccdoma. Maris* hkpo do cidade,

ousou chama lo tk "nuiSvndo traidor dc Cri*

to". Juliano contentou sc com responder:
" v 1 1 c te, infeliz, chorar a perda de teu? olhos."

Ao que o bispo atalhou: ‘'Rendei graça* a

Jcsqs Cristo jx*r me ter i irado a vista, «> que me
permite não ver icu rojão iinpüdtiito^ ü impe-

rador nessa ocasião deu prova de uma pacién
cia bem filosófica, ao que dizem os que rela

iam o caso. O fato c que isso não se acomoda
ás crueldades que alegam icr ele cometido con
tra nó?, buunópiQ, 0 segundo hi sroríador. afir

tuia que dc foi inimigo do cristianismo, mas
não sanguinário.

Para vollur a seu sentimento de jusiiça,

nada se lhe pode censurar alem de seu rigor, no
Eiíjciu de seu rein.ndo T contra os que haviam

adotado o partido de Constãnoio, seu prede-
cessor. Quantu A sobriedade, alimentava-sc

como um soldado, e em pEcna paz vivia como
quem sc prepara para a austeridade dn guerra,
F.ra a tal ponto prc-videntc. que dividia a noite
em três ou quatro parte? : dormia um período e

empregava os outros em fiscalizar n exército e

estudar, pois entre as qualidades que o distin-

guiam doa outros sobressaía em todos os gene
tos literários. Dizem de Aksandrc, o Cr ande,
que, receoso dt ser domiaudq pelo sono e

impedido asstm dc meditar, mandava colocar
uo lado do leito uma bacia com água e com
uma das máos. que iÍluxhvíi estendida para
tora. segurava uma pequena boia ijç cobre, dc
mudo que sc o sono o vencesse, ao ?ç descer-
rarem os dedos, caísse ela ria água c o ruído o
despertasse. Juliano concernia va se tanto no
que queria c tinha o espírito tàu lúcido, pur
causa dc sua abstinência, que náo precisava
recorrer u ta3 expediente,

No que concerne ás qualidades militares, foi

admirável em tudo o qnc 6 da alçada dc um
grande cheic; aliás passou quayc ioda a víd ía

gucjTeajido, cm parLscuJar conira nós, nu
üàliã. e contra o> rtkmãc? e os rr:inuus na
Frajicórtia b não hã memória dc hòfncm que
renhn corrido maiores riscos c sc esforçado
mais. pe^oãlmcnte.

Suu morte assemclhH-?c ate certo ponto á de
bpiimiimndas. Cqmo este. Jbi terido por um
dartlo qnc tentou arrancar da,s carne? e o hou
vera feilo se não cortasse u máo afluda ures

líi, Nesne estado, eomudtv não cessou dc pedu
que o levassem de volta u baia Mia. a fim d& wu-
uuLr os süldudos, os quazíU de resto, embora
sem sui^ presença, sc hnieram obsiinadamçnte
pela vitória, tendo .i noite sepiirado ^i-. dois
exêrciios. Devia A prática da lllo^ufia seu sin

guhir desprezo pela vida e pela? eoisás huma-
nas* c acreditava linnu mente na imortalidade
da alma.

Foi por eerm um desviades em inaiériu de
íe1i,iítâo; apelidaram no Apóstata por haver
abandonado y eristiartismo, Acho mais prová
vcl que nunes tenha sido um verdadeiro crer te,

Mn? precisava dissimular seu pensamcalti para

obedecer rs leis. o que fez até subir ao trono.

Era ião supersiidosío dele zombavam ate

seus próprios partidário*, observando que.
vitorioso dos partos, houvera mu llipl toado os

sacrifícios a ponto dc acabar com iodo? us
bois da terra- Ttnhíi absoluta confiança na
ciéiicm dos adi vim lios c aércd iiava cm ioda
uspócie de pragnostiço&. tnire Outras coisas

disse. 30 morrer, scr grato aos deuses por o
não ha verem abatido istibttamefite, de Surpresa,

pois u Linhar» uvisado com amecedéneia da
hora e do lugar; c também por náo Jhc lerem

infligido uma morte mole ou covarde, corno
*í3i reservarem afNs ticiosos c rct|usn.tado? P ou
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uma morte Eenta e dolorosa. Rendia- lhes gra-

ças por o lurem julgado digno de morrer
honru-sarnente no desenrolar de um. <3 vitória. c
nu fastígio da glória. Por duas vezes liver a
uma visão análoga ã de Mareo Bruto. Uma
primeira vez na Gáua. petaqusl lura advertido
de um perigo que a ameaçava: n segunda vez
ria Pérsia, pouco antes de sua morte. Quanto
** pa] avias quu lhe atribuem ao jrcnlir-Nc fen-
do. "venceste, nazareno", os relatos de meus
do is historiadores, que não esqueceram nt
mais insignificantes: minúcias: de^sc fim, nâ® 05
oíEii tinam sem dúvida, como não omitiram os
milagres porventura ocorridos, por pouco quo
houvessem acreditado nessas: histórias.
Mas voltemos ao asi^unto. .Segundo À mi ano

Marceimo, o imperador Juliano pensava desde
muito, em \eu íntimo* restaurar o paganismo.
Masjseu exército era intciríimcnte formado por
cristãos, e ele hj ousou revelar .seu projeto
qiiando sc achou bastante forte para tornar P u
hhc:i vua vontade Mandou cntào reabrir os
templos dos deuses í tentou por lodos os meios
restaurar a idolatria. Para consegui- lo, cha-
mou a palácio os prelados da Igreja Cri stL
dkvididoH corno o povo em suas opiniões, ê
convidou o.h a aplaeurcni suas dís-sençõe^. dc
modri que todos puderem, sem obstáculo nem
receio. praticar a religião como a emendes,sem.

Esforçou -se grondenuinte por cúflvcnoé-ios, na
esperança de que uma Lai Liberdade aumen-
ta5^ O mundo de facções e cabalas, impedindo
o povo de sc unir contra etc. imperador, com n
força que teria auferido de iim entendimento
unânime. Verificara, pelas crueldades comei j-

das por alguns uri st aos, que “nào há animal
mais feroz no mundo e mais temível para o
homem do que o próprio homem 1".

Essa titica do imperador Juliano é digna de
noio. porquanto a fim de aiiçsy as ag ilações
provocadas pria discórdia, pós em jogo esse
mesmo instrumento da liberdade de cons-
ciência de que se valem nossos reis para apazi
£uá-la£. O que nos Leva a dizer que, se. de um
trjdo, dar ui Lei r ,1 liberdade dç opiniilo -aos- parti
dos redunda cm ornear c desenvolver dissen-
çòc^ auxiliar a amplia bs destruindo quais
quer barreiras c reslriçõcs das feis que eis

coíbem, por outro lado, largar s.s rédeas c pc r~

mitir a todos os pai Lidos que manifestem suas

optniócs tí também enfraqueeé-bs pela fácil i

dade e latiludc que se lhes oulorgnrm 6 embo
tar n dando que os catinmla c que a raridade* a
novidade e a dificuldade afiam. Para lio-rtra de
tui^on reis, prefiro acreditar que não tendo
conseguido o que desejariam, fulgiram dc^jar
0 que podiam-

Capítulo XX
Nada apreciamos inteiramente puro

A fraqueso de nossa condição faz qyç não
possamos apresitir .u, coisas cm ^uiü stmplici
dadu e pureza n murais:: uido 0 que uwufruímoi
c alterado: assim uü metais c o ouiq

que cumpre misturar com outros dç meflor
vnÍLA psr:L t|uo Mijflfii por nos utilizados. A v 5 r-

Ludc despida dc quaisquer arLifTcjos. qtic Aris-
il>!i. c . u coro eles o-s es-Lmco-s. apontam
Como fim da vida, não pode tampouco existir
seni mistura, Como nito o poJp o. volúpia, taf
qual a concebem » csuolu uinsnaicw ç a dc
Arjstipo, Dos prazeres e bem que gozamos
n,it> ha Lifn só ao quiu não uc amalgame algum
mal ou inconveniente; nenhum se iumui disso:
“da fonte dos prazeres, jorra uma espécie du
íimnrfiura que uLormciua, mesmo em Icim de
flores 1 A extrema volúpia qLccr noié dado
experimentar Lcm algo do gemido c da queixa.

* ri 7 Lticrécêo.

Dlr-scdo que morre de angustia. Mesmo quan
do n reprerenlumm em suas sensações mais
deleito ias. atompanhamola dc epitetos Içm^
brando impressões doentias e dolorosaü: l.in

j; ui der. moleza, fraqueza, desfalecimen lo, mor
bídçz que comprovam seu parentesco, e
estrutura semelhante, Um gozo profundo a^u
mií wlcs um ar dc severkMe que dc alegria; o
pleno e extremado conteiHamcnto e calmo
mais do que jovial; “a felicidade que não se
modera, destrói-se por si^**

T,

;
a satisfação

esgma nos. É 0 que ex prime um antigo versi-
ciílu grego, cujo sem ido é; “vendem- nos os
desüiCh; todos OK hens que eios dãt>”, é, não
nos dão nenhum puro í perfeito e nós os adqui-
rimos com algum mal.
O trabalho c.! o pfAi.tr, que syy d^ nitEurcza

mui diversa, ligam-sc, enirctamú, por uma

4 ‘" Sèiieoa.
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qualquer corrd&çàü na Lurai Sócrates diz que
ü,oi déus T tendo tentado confundir as dores c os
prazeres m um lodo, não o conseguiu ç resoJ
vcu cntào uni-tos pelas exiremidadcs. Melru-
dora afirmava qyç havia na tristeza uma par
cela de prazer: não m .se em seu pensamento
'i*™ linha uma signi Reação especíFicg T mas
imagino que quem vive na melancolia o faz

por determinarão, presta- se a tanto e nisso -sc

compraz, sem falar da participarão possível da
ambição. Em nossas próprias crises de sonho c
solidão, hã, aJgo doce e delicado que nos sorrí e
lisonjeia; alguns temperamentos fartam sc cum
is3o: “há volúpia nas lágrimas 4 &iT Um emo
Ãtalo. em í>únçca. diz que a recordação dus
amidos perdidos provoca uma espécie dc .sen

sação agradável k muda da amargor de um
vinho velho demais: "jovem escravo, lu que
serves n vinho vcllm de Falcrno, dá-me um
mais amargo * *°", ou como o gosto das maçãs
IjgÉtrajnentc ácidas.

O rficttiiu mnirasie aparece na naiurcza; os
pintores admitem que os movimentos e pregas
do rosto de quem chora se assemelham Aos de
quem ri. E, com efeito, contemplai um quadro
Stntcs que o pintor icrtlia acabado de dizer $0

quer que seu personagem chore ou riu: não
sabereis ao certo o que vai exprimir: ü riso

confins Com a lágrima:
h4
não há mal sem

compensação 4 r

Quando imagino o homem em pleno gozo
dc ludo 0 que pode desejar de agradavd
(admitamos que sinta dc maneira comínua
prusur semelhante uo que lhe proporciona o
alo du itícurdaç&O no rtiositento cin que o pr;i

íicr ai iisgc 0 Apogeu), vejo o desfalecer sob 0
peso da satisfação que 0 oprime: paracc-me
incapaz de suportar sem solução de cominui
da de ’cssa volúpia pura, que se ^podtru de Lodo
o seu scr . H. cm verdade, quoJKhj y. üenie, fo^e
dela. Tem naturalmcntc prossi cm sc safar,

como sc houvesse dado uni passo em falso e

temesse um desmoronamento.

Se procedo sincçramcnLe a um exame dc
consciência, acho que todo impulso dc bonda-
de em mim, mesmo o melhor, é viciado por

sentimentos que o diminuem; e creio que Pla-

Llio, lípesar da rigidez de sua virmde (e aprecio
ramo quanto qualquer outro a virtude elevada
a tá a alto grau], se se analisava a fundo, como
sem duvida devia fazê-lo, sentia que a natureza
humana reagia nele em seniido contrário: rea

Çao por certo atenuada e que erlc era o único a
pertLebtr, Bm tudo ü cm ioda parte a homem
não passa dc um amálgama do peças desen-

JL g!} Ovidiu.
410 C atolo.
4 7 1 Sèneeii.

gonçadas. Aí próprias leis d a justiça não pode-
riam existir sem a-E^uma injustiça, e. na expres-

so de Flalão. quem pretende fazer que
desapareçam das leis todos os iri convenientes c
imperfeições empreende a tarefa de cortar a

cabeça da hidra:
Lt

as puniçòes exemplares
comportam sempre algo iníquo, que atinge os
piLirliLular^s mas aproveita ã soaedade^, diz

Tácito. É igu alimenta certo que na sua aplica
çao ã vida e aus negócios públicos, um excesso
de pureza c perspicácia pode ser prejudicial;
lucide?. em demasia e penetração cojtduzem a
exagerada sutileza c curiosidade; cumpre dimi
auir a atividade do espirito e torná-lo menos
alóko p ar ;

1 que se adapte melhor á práüca:
fazc-Èo mais pesado e leriEo pura coloca -lo ao
nível da vida terrena c tenebrosa. É por ísho

qnc o& espírisos menos requintados são mais
eficientes na direçiftu dos negócios; os mais ele-

vados, mais finos, afeitos ás idéias filosóficas
nào 'íáo capazes úc bem eerir. Fssa vivacidade
demasiado aguda do cüpíritu, c:^a volubilidade
que para tudo atenta c com tudo se preocupa
perturbam as negociações tos entendimento^
Os negócios humanos exigem tratamento mais
grosseiro c superficial; boa pariu deve ser dei-

xad:i ao arbítrio da sorte. Mão há necessjii^dç
dc examinar uí qttcsítdcs u fundo e suii Emente;
perdemo nos em querer con siderar todos os
aspetos c formas dite comportam; “vendo coi-

sas tão Opostas, ficavam cstupidifieaiJos 4

Foi o que. segundo os autores da «ntígui
drult;. acometeu a Ütiuóridcs, Fendo hie 0 Rei
JlJuoit apresentado uma pcrftuma para cuja
resposta lhe dera vários d ias de prazo, vierum-
Ibe ao espírito tantos considerações diferentes,
iodas tão penetrantes c stuis, que. indeciso
acere u da solução mais vcrdndctra, desisEíu de
encontrar u boa.

Queni procura e pondera iodas ;ts circuns
Lúneiíw de uma quescífo, fiani a leva u catx>; unt
espírito de mediana capacidade basta pam
rcscilvê ht, c tudo pode rerdizar muito bem,
tanto as coisns grandes cotnu as pequçrifts,

Aieatai puru us indivíduos que dirigem a con
tento seus ncjíócbsr são os menos u altura de
nos dizer como d faiem. Ao passíi que ok
Outros, que iratani da questão com brilho

f

nada reaEjzani dn úlil. Conhcçu um senhor mui
çlííqücnte, que expue à pcrfcíçào tudo o que
concerne à economia doméstica; em suas mãos
dissipou-se um patrimônio de cem mil librai

de renda. Sei de úuim qu* peroru, dú conselhos
admii'ãveii e melhor do que uiti pCritona inatê

na; ninguém nu mundo tem tn^is cipírito e

erudição, in:„is, tiuanto aos resultados, acham
seu.s servidores que nào são tão briEli antes, c

isso sern que os atribuam ã folia de sLvrtc.

4 TitcHvfo.
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Capítulo XXI

Da indolência

O Jmperador Vegpasjano, durante â enfer-

midade de que vuio m morrer, n ão dei^va de
se ocupar dos negócios do império; c, no seu

próprio Leito, tratava as questões mais inrtpor-

lanieSi. Tendo -lhe o mèdicü censurado essa ati-

vidade por nociva ã sua saúde, disse dt: “um
imperador precisa morrer em pé

7
*. E\% a meu

ver, um belo pensamento, e digno dc um
príncipe.

r.m idênticas circunstâncias, o Imperador
Adrismo teve as mesmas palavras, as quais sc

dever tam lembrar aos reis para compreender
que essa importante responsabilidade de dirigir

e comandar os homens não é uma situação cm
que pthSKUTTi perm.inççcr oçioíOS, £ quê «ada
pode desanimar mais e juramente o sú-

siilo no seu afã de bem servir o soberano, do
que saber qu« T enquanto corre riscos c sc atare

fa. seu senhor m entrega à indolência c cuida
du seu pru/er sem sc interessar poio bem-estar
dc seu povo.

Se alguém quisesse demonstrar ser preferível

que o príncipe outorgue a outrem, nu guerra, o
comando de seus exércitos, enetmtmria na hU
lórin muitos exemplos de príncipes cuja pre
‘íçtiçEL no campo de batalha fOJü OJItCò príjudi
eiul do que üiil; mas nenhum soberano de
virtude e coragem teíria permnido que lhe

ACCntelhasttm [âo vergonhosa abstenção. A
pretexto de conservar \hc y, eubeçu, como umn
citãlUB de santo, para o bem dc seus estados,
degradam no e Jhc sonegam precisamcmc o
que è de seu dever c que consisto principal

mente na condução da guerra, dando- lhe dc tal

moílo um diploma de incapacidade. Conheço
um que proferiria ser vencido 4 dormir
enquanto vencem por dc 4

pois nem mesmo
suporta que stlgo importante sc verifique em
sua ausência..

Selim 1 tinha muita ra^ãu, parece-me, quan-
do dizia que H

as vElórias ganhas Mm a pre
sença do príncipe nòo são completas". Teria
ainda a-Lfcsccrtado dc bom grado que esse
príncipe deveria corar de vergonha de só parti-

cipar dc lai* vilórias com u nome, e sô COOpc
rar para seu êxito com instruções e ordens. E

4 7 3 Provavelmente Henrique IV,

nem mesmo com isso, pois em semelhantes
ocasioes conselho* c determinações de que hg

possam honrar só ihes cabe dar no momento
da ação. Mãe.] há piloto que se exercite cm terra

firme. Os príncipes de raça otomana, que mais
devem à sorte das armas, eram partidários fer-

renhos desse prirtCiptu. Bajuic t II c sm ftlho

abandotiarum no, dedicando se ao estudo das
ciências e íi outros ocupações .sedentárias; e

seu império ressentiu -se dc tal as ilude . Seu

sucessor atual. Amurai III, que lhes segue o
exemplo, começa também a sofrer as ctsnsti

qücncias dessa orientação. Não di&se Eduardo
III, da Inglaterra, acerca de uosíkj Carlos V;

"nunca houve rei que menos guerreasse e no
entanto me desse mais trabalho”? E era justo

que estranhasse, porquanto os stiCfcsm dccor^

riam mais do aeaso do que da prcÉttdfr&çào,

Procurem outros que nüo cu para apoiados
os que incluem entre os conquistadores bcHco
sos e magnânimos esses reis dc CãsleJu e Por
tugíd que, a mil c duzentas léguas de Suas taph
tsis — onde vivem na indolência sc

[ornaram, graças a seu s capitães senhores das
índias Ocidentais c Orientais, as quais não te

riam por certo ou&ado investir pcssoalmemc.
O Imperador Juliano dizia maisi "um filó

sofü e um hometn dc grande coração não deve
riam prcci&ar respirar", isto c, não deveriam
dar às rtectss idades iísleas scnlo o mínimo
imprescindível, pois a alma ç o corpo tinham
que voltar-se «dfJ?ivaHH&fee para as coisas

grandes, belas e virtuosas. Envergonhava se de
sçr visto cm público cuspindo ou suando

í senti mento que também experimentava a

juventude da Lacedemõnta^ c h segundo Xcno-
forne, a da Pérsia), pois consideravü qye o
exercício, 0 trabalho continuado e a sobfic

dade devium eun seguir absorver tais secreçóc.t,

Á explicação de fiêneea pjira n fafo dr. a jipvcn

tude da antiga Roitih L-onservur-Bç sempre em
pé, merece s^r aptesiciiiiíJs* fiqu.5:

li

n,adu ensina-

vam aos filhos que devessem aprender senta-

dos".

E justa ambição aspirar a uma morte úfíl e

digna dc um homem de caráter mas isso nâu
depende Lanto de nossa resolução quanto da
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sorte. Milhares de pessoas propoem-sc vctíccf

ou morrer combatendo c nao conse^uern nem
uma coisa nem outra; ferimentos c cativeiru
entravam-lhes a imençào e impõem-lhes a
vida; há doenças que paralisam nossa vontade
e nos tornam inconscientes: c os fados não
secundaram a vaidatle que ditada ás legiões
romanas o juramento de vencer ou morrer:
"Voltarei vencedor do combato, 6 Marco
Fábi-Un íve faltar ã minha resolução, que sc
desencadeie contra mim a efrera de Júpiter,
Marte e outros deuses A 7 A ‘\ Coutam os portu-
ÉUC5C5 que por ncasiâo da Conquista das índias
tiveram cm certos tufares que lutar contra sol-
dados que se Eiaviam comprometido a não en-
Irar cm nenhum acordo e a s-air vitoriosos da
rcErega ou morrer. E como marca, distintiva de
sua rewtuçãq traziam a cabeça c a tara
raspadas.

Fa/ecc que. embora se obstinem seriam cm çu T

c se arrisquem, os golpes poupam os que .se

espoem abcrtamwttc; daí 0 malogro de seus
desígnios. Houve quem. conquanto tudo fizes-
se para ser morto pelo inimigo, se viu cons
trangido a matar se no entusiasmo da Euts a
fitti de realçar honíosarncnlt o intuito de ven
cer ou morrer. Entre outros exemplos do que
afirmo, temos 0 de Ftlisttx, com andame th\

Erola de DionEsio, 0 Joveiti, riu guerru contra
Sirâcu.sã, A batalha traviida entre ÍWças iguais
lbi íirduameme disputada. Iniciou se favora
velraicnte para cte.. graças a seu valor, mas
tmtk OS dc Sir acus* cercado -oa galera e nao
a íon seguindo de libertar > apesar de belos íci
to:j guerreiros em que sc arriscou pcssoalmcnie
u fundo, matou- se. certo de não poder escapar»
saí ri ficando com suíis próprias mãos urna vida
qite imiti I e congoumente oferecera aos
inimigos.

Mufcy Moluch. Rti dc Fez, que aeahava de
vencer D. Sebastião, cm unia batalha que se
tornou famosa pela morte de três monarcas c
teve como eongoqiilêncii» a pesagem da coroa
de Poriugíil nos reis tlc Castela, estava gríiVt-

mente enfermo quando os portugueses invadi-
ram a mão amuda o seu império. A partir
desse momento seta doença foi piorando e 0
eijeam In Maria para u morte qtie sentia avizi-
nh itr-.^e, Nenhum homem eniretantu revelou
maior bravura em tais circunstancias. Fraco
demais para suportar u fadiga de uma cuiradu
sf]lenc cm seu campo. o que segundo oa üj sua-
mos desse povo exige grandes cerimônias c
uc arreta considerável pumpa, delegou ao
irmão a incumbência. Mas foi a única atribui-
ção de chefe que abdicou: todas as üultíu.

* T * Tito livio.

necessárias e üteis t por penosas que fossem, ele
as desempenhou com exatidão. Permanecia
deitado, mas sua coragem e sua energia comi
miaram de pé» até o último suspiro. Podia
esgotar ü inimigo que íivançara imprudente
mente até o interior do país, e cusiou lhe

muiio, na falta de mais um pouco de vida e dc
alguém a quem entregar n comando e o gover-
no, decidir se a buscar uma vitória incerta e

sangrenta quando tinha ã mão os meios de
akançá la sem gr andes perdas e com seguran-
ça. Contudo^ tirou maravilhoso partido de sua
enfermidade prolongada para desgastar o
adversário. aLfaí-Jo pant Eongc da frota c dos
fortes das custas africanas, c isso alc o último
dia de sua vida. empregado, ddiberad amante,
na batalha decisiva. Dispondo seus exércitos
em circulo, investiu por todos os lados contra

os portugueses; estes vtram-se. assim cercados,
em gF andes dificuldades durante 0 combale,
que foi rude e etitam içado, dado o valor do
jovem rei, -e impossibilitados de fugir após a
derrota. Encontrando ioda saída fechada, for
çados a um recuo que os jogava contra os pró-
prios companheiros, "amontoados pela carnifi-
ein.i e s 1 deram ao vencedor uma
vilória total c extremamente sangrenta. Agoni

zatitu, Muley Moltieh faz ia-se transportar por
todíi parte cmdc sua presença podia ser únh
circulando entre as filcirets, encorajava seus
(rupiiàiís u soldados. Tendo cm dadti momento
suas iropus ccdidü terreno em ccrío pí>nto, nin
guem o pôde impedir de wntnr a cuvulo c Inn
çnr Sc de espada cm punhy nu refrega, en-
quanto o tentavam sustar* uns pelas rédeas,
outros pdas veitcs e pdos estribos. Esse esfor-

ço acabou esgotando o pouco de vidn que lhe
restava- tomaram ^ deltá-lo e de ué voltou a 3í

um matame, num siibréssalio» para recomen
d^F que nno espalhassem u notícia de sua
morte, afim de que não desesperassem os suus,
t> qut era «na dúvida a ordem mais importante
que Iht cabia d nr. R expirou levando o dedo
aos lábios-, sinal huhutuil de silêneits. Quem»
mais do que elç, terá morrido cm pé?

A atitude mais corajosa dtamt da morre, e a
mais natural, extá em a esperar, não somente
sern espanto como também sem preocupação;
esfii em confinuar a viver, até que ela st apode-
re dc nós, jjcrn nada mudarmos em nossa
manejru dc viver, como fez Caiao, o qual ie

distraía em estudar e dormir, embOTa jã hou-
vesse decidido pôr fim ã vida, c tivesse a idéia

presente em neu cspírÍEo e em seu coraçãn. c os
meios de executá-Ja ao alcance da mão.

,
id_
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Capitulo XXII

Dos corre ios

fui dos merim resistentes em correr n

posta
4 TC

. exercício adequado aos indivíduos

de minha estatura, pequenos c atarracados.

Maü desistí, porque. com o tempo, fatiga

demasiado.
Estive lendo h ã pouco que o Rei Cino, a fim

de receber mais rapidamente nolíeias das
diversas rcgcõe:* de seu império, aliás muito
extenso, mandou medir a distância que um ca-

valo pode percorrer sem parar e determinou
que se organizassem. a igual distância uns dos
Outros e dc acordo com o percurso < observado,

postos de muda com cavalos prontos para
wffttri usados pdos mcniajteiroü. Dizem que a

velocidade a*:iim conseguida alcançou a dos
grouti-

Ccsar relata que L Vibulo Kuío, desejoso
de entregar rapidamente teru mensagem a

Potnpeu, galopou dia c noite mudando du ca
valo cm caminho pura checar mais depres&ji.
O próprio César, informa Suctõmo, fazia ccm
rndbaü por dia cm um carro du aluguel, e era
intrépido viajor, pois quando algum rio lhe

cortava a asiruda, atravessava o a nado sern se
desviar «quer da direção visada par a procurar
urna ponte ou uni vau, Tibério, a fim dc visitar
seu irmão DrtlfiO. que estava enformo na Ale
manha, percorreu diimita* légua» em vinte c

ijLuiiro hora.s-i viajava com iréy cafflta. Durante
a guerra dos romanos cuntro o Rei Anlíoco*
SeiTsprômo Ornou, escreve Tilo Ltvio, “foi cm
* fU O cicrçiçio consisda em ptarcurrer iktermk
Hiídn tlisiíiriüia u galope, Gira quijúmçirüs nuis i?u

mçnon,(N. doTã

três (lir-is dg Anfissa u Pek-t revisando de cavalo
t marchando com intnVd rapidesv’. Tendo cm
vista a região, parece que deve ter uiilizado,

eíTi_sua vingem, postos dc mudas permanentes
c nao improvisados.

Para c^municar-se com os xcus, Ceai na
imaginou um meio mais rápidoi levava ccnsi
go andorinhas c, quando queria enviar nu Li-

das, sol Lava-as depois de as ter pintado com as
cores convencionadas de acordn com ú que
desejava iransmelir.

Em Roma, os chefes dc família que iam au
teatro, levavam pombos aos quais amarravam
carias e que soltavam quando precisavam cn
viar algum recado aox de casa: c os pombo*
eram rulcstrados a (r^rem a rcspu.sla. D.
Bruto, si Liado cm Módcna, empregou «w pro

í outros o fizeram cm ou uras eircunstàu
cias.

Kg Peru, o uu>r reio era feito por homem* qtac

o carregavam íioü ombros; mostravam Lai agí
Lidadc que & mudança dos transportadores t&

ía/ia sem que precisassem parar nem reduzir a
marcha*

Ouvi tlízcr que os vaUfejutas* iinpfçgJnJuH no
correio «rviço du üulLfto, .sJlu exiromaracruc
velozes, itíruü mais quanto tem o direito de
mandar apear o primeiro Cuvalõtro que eiteon
irem, dando-lhe seu cavalo exausto cm trooa
do cavalo freneo. Pura rc^ftiardm' se do cun.Mi
vu. cingem 4 tintura foriemente com tinia,

larga faixa de tecido, uomo 0 fazem outro*
lambem. Ezperímenici-ci eu próprio, mas imo
senti nenhum alívion

Capítulo XXIII

Dos meios e dos fins

Existe na organização du natureza uma
maravilhosa correlação c uma similitude que
não resultam do acaso nem pedem provjr da
vontade de muitos. As doertças, as condiçoes

diversas de nosso corpo, veem se também nos

Estados t governos, Como u.s indivíduos, os
reinos e repúhlicaü nascem, crcsccm, e deíi

nham au ser atingidos pela idade. Estamos

íujdLos a superabundância* de humores inú-

teis e nocivos; temem nos os médicos, mesmo
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quando csaes humores fazem paiíc dos que se
eon lideram benéficos, puis afirmam que, nada
sendo eiiãvcl cm nós> uumpre ansiar e enfra-
quecer artifieiaímenle essa saude em demasia
que nos empasta cxmm de vivacidade ç
vigor, porquamo a natureza, não funcionando
nomalmcnte ao atingir determinado grau que
nao lhe c dado Superar, pode recuar de modo
suscetível dc causar gravei desordens. F por
isso que Tprc&crevein purgantes c sangrias aOS
utlctas. Quariio aos humores Doeivos, ê cm seu
excesso que se ac liam as causai das doenças.

Semelhantes supcrfTu idades deparam se nos
Estadói enfermos c nesses, trasot st lhes admi-
nistrann LELmbém purgantes de diversos tipos.
Assim é qut se expulsam famílias inteiras para
aliviar o pais, famíHai que çe deslocam então c
vão instalar-se alfiures. Nossos amigos fran
cos, vindos do tundo da Alemanha, apoeteru-
ram-se da Gália expulsando ok ontrog liabiinn
k-s: tisüim rnmbérn ocorreu com o imenso
caudal dc povos que desceram da ítãJin sob a

condução de Brcmi e outros assim ipua [mente,
ds godos c 05 vim d aios, c os povos que »cu-
parri atualmente a Grécia abandonaram seu
país Eintaf para se esíabetecer mais à vontade
afliurcs. £ lalveí não existafn no mundo mais
dc que dois ou irês recanto* que não hajam
experimentado os efeitos dessas migrações*
Desse modo erravam os romanos suas coto
nras. Quando ji população de sua^ cidade?
aumentava demasiado* niiviuvam-na tatuindo
os elemenlos menos neoesAãrios, os qüáh eram
rransrwriadfift p.ira as terras conquijiindns u
Jini dc coloniza las c cultivadas. Por vetes,
lambèm. sustentaram guerras eorti certos m

j

ndgos, nào apenas paru manter o povu V]]£Ílan

te, dc medo que a ociosidade, màé da eprrup-
çâii. acarretasse situações piores tkindit

("sofremos os mtiüefi m cremes u um longo
período dc pas; mais terrível do que as armas,
dominou nos o luxo A s

'"l mm ainda para san
grar a Republica, cAl mar as aspiraçòrc exage-
rudarrcmic fbgo&fts da juventude. podando e

arejando a rum agem cta arvore que se dcjicm
volvera com excessivo vigor. Foi para isso que
Lu Larum qutrora contra os cartaginescj..

No tratado dc Üretipy, Eduardo IN, da
Inglaterra. niu quis incluir o Ducado dc Breta-
nha pu paz assinada com o nosso rct, a fim de
ter pura onde enviar a massa de ingleses que
ames utilizara nas guerras continentais e impe-
dir que voltassem à pátria. Foi também razão
d^ tneama ordem que decidiu nosso Rei Filipe
a mandar seu filho João em exp^cl íção além
mart levava assim, com ele, para Ibra do reino,
ioúü essa juventude apaixonada que enojara,

4 ? ? Juvenal.

Algumas pessoas dc nosso lempo raeioc]

nam de igual modo; desejariam que nossos
sentimentos exacerbados encorstrusse-m um
derivativo cm alguma guerra contra qualquer
dos nossos vizinhos, receosos dc que os liumo-
res nocivos que ora POs perturbam se propa
guem C que. s£m n solução dc ns expandir
alhures, venham a provocar a ruína completa
de nosso pais. Devemos convir cm que unia
guerra exterior é menos nefasta di> quE uma
guerra civil, mas não Cicio que Deus se ia favo
ràvcJ a tâo iníqua empresa como esíà dc pro-
curar briga com vizinhos v ifituhã-los por
comodismo: (’6 poderosa Nêmcfiis, faze que
a ião deseje nada a ponto de o tentar obter cm
detrimento de seu legitimo dono fl 7E ”.

Entretanto a fraqueza dc nossa condição
impele-nos nao raro a empregar mcíns conde
náveis para alcançar tini resülLüdo conve-
niente. I. icu !‘gt>. o mais vírlüüsu c- pcrfcilo tios
Icpislüdurcs. a fim. de In catai' ii temperança 0
seu povo, imaginou o muio muí eontráriçh ã
jusliç;H dc obrigar o& ilotas, seus escravíJí, a se
embebedarem para que. vindo os incons-
^ientes de seus atos e sentí meu fos sí^b o efeito
do vinho, os espartanos aborrcces^m esse
vicLi, Mais errados andavam ainda os que
aulijrizqvam fossam todos os criminoso# con-
denados U morte. di:>s-CcatiiJS Cm vtd i

i
peleis jtié

dicos a fim dc quu estes pudewem aprender no
ser vívo ii funcionamanto dc nossos órgãos
imernos e assim alcançar maior segurança na
prálkra de sua arte. pois, :i unnsgtcdír as leis
da luirtijin icl.nl L.

1

, mak dcüeulpuvd hc inc fifi^.u

ru fa^e lo um. benclício da alma que do corpo,
cumo procodiarn os romanos, ds quais, que-
rendo inspirar m povo a valemm e o desprcjto
pela morte, oferceiam-lhc os furiosos espect
fulos dc cocubatC-s du gladiadores maníiiieran
do sei ria sua presença: * r

po\w qual í-crin éntãí) 0
objetivo dcíscü com bates impiedosos dc gin
d «adores, desses massacres dc jovens, dessa
volúpia sangrenta* ,sr b. esse costume d tirou
íitê a épooa dê Toüth^iti; "atenlai, príncipe,
para essa gloria qqc vos é reservada, a únieu
eom que possais enriquecer a herança paterna
Que ü sangue humano não «ja rmits derra
mado nos circos para o prazer do povo? Que a
arena se contente com o cangue dos jinimaí^ u

que nossos olhos nno mais hc maculem ã vista
dos jogos Jl orn icídas * u a ",

Devia constituir, mesmo, formidávet exem
pliK e de grande iniltténcia na educação do
povo. o espetáculo diário de duzentos e níq mit
homens nrmado^ si lutarem uns eonira os
outros, esquartejando-se cm verdadç com tal

4T * Catulô,
4 Tt

f rudencio.
4flfl W.
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coragem c resolução que nunca os viram dei-

xar escapar uma queixa, virar as costas ou
fazer um movimento qualquer suscelEvçl lIl-

sugerir algum temor ante a gaipe do adversá
rio; ofereciam o pescoço u tapada c ao punhal.

A muitos aconteceu indagarem do povo. já
cobertos de ferimentos c quase agonizantes, se

estava satisfeito com a maneira por que ha-
viam cumprido seu dever, Nào em necessário

apenas que combatessem e que o- combale ter

minasse faiai mente eom a morte, era preeiw
ainda que o gorajosamente: -c os vaia
va o povo, e os amaldiçoava, quando via que
hesitavam em reccbtT o golpe fala!. Ab pró-

prias juvens os incentivavam:
u
a modesta vir

gem ergue -se a cada golpe; todas vezes que
o vencedor degola o adversário, mostra- se
imearttada c extasiada; c &e o vencido pedr
mercê baexa o polegar c o randçna* Sl *\ Os
primeiro» romanos empregavam 05 criminosos

***
1'rudêndf!.

nesses jogos Sangrentos, que vitavam à educa-
ção do povo; mais tarde valeram-se de escra-

vos contra os quais nada se alegava e até ho-

mens lsvrç& que se vendiam para participar do
massacre; viram- se mesmo senadores. Cav atei

rãs- romanos e mulheres na arena:
l

'vendem
agora o seu sangue, por uma soma determi-
nada, c vao morrer na arena; em plena paz
cada qual escolhe um inimigo e vai combatê-lo
diante do povo*". Participando da emoção
desses novos jogos, um sexo inábil ao duro
rnaxiejn do ferto, dcscc ousadumente n n.rçna

sob os aplausos da multidão c combate como
os gladiadores ia 3 H1

, Isso sc me afiguraria
estranho c incrível üc nào estivessem^ hnbi-
tuudos a ver diariamente cm nossas guerras
E pintos estrangeiros empenhorem o sangue c a

vida n rervíço dc quprcEíki dc nenhum interesse
pam des.

" Manilio.
**“ Bsiàcfo.

Capítulo XXIV

Da grandeza romana

Ouero dizer apenas ujmt pujava a propósito
desrc assunto inesgoiAvul, a llm de mosinir 0
Simplkiho dos que colocam cm pê dc igual

dude a grande ía romana c as iliiseras grande-
zas de nossa época .

No livro scie cias Epístola# Familiares, dc
Cícero (este epíteto “familiares

15 podem as
gramáticos su primi-lo .se qujgçrtin» pois em
verdack nào sc ju.it ifiea, ç substitui lo pela
expressão "=t seus familiares

1

'. apoiando cm
SueLÓnio, (j qual çm sua vsda dc César aiirnia

cstsljr um volume dé canas com tal título);

nessas epistaJíth, pois, encorura-sc uma diri-

gida a César na Gàlta c na qual Cícero repm
du/. t^tc trecho da que dc próprio recebera e
que respondia: "‘quanto a Marra Flãvio, que
me recomendaste, farei dde- o rei da GãJla, üe
queres que favoreça algum outro airnigo teu,

munda u a mim". Njio era absurdo nessa
cpuca que um simples cidadão, como era
César então, dispusesse de reinos; já ba via ele

despojado 0 Kei Dejótaro -do seu e o em regar a
a uni Íül Mi Lrklst-tes, ftíialgti de Pkrgamu. Os
que lhe escreveram a biografia mencionam ou
tros reinas vendidos por ele, c Suclónio diz que

dc uma só vez arrancou três milhòcs c seiscen-

tos mil escudas ao Rei Ftolomeu, o quni esteve

á pomo dc vender sua coroa; “tunip pdú Galí
cia, tanto pela Líbia* 1

Mareo António observava que a grandeza
do povo romano se manifçüLava mestos pelo

qut? tomava que pelo que dava. Na reatids

do, um séíulo antes de Antônio, apossara-se dc
uni reino, entre outras, mediante um atn de
autoridade coma não conheça igual na histó

ria, suscetível dc dar mais alta idéia do seu

PodfiHc, Amíoca era senhor do Egito íniciro t?

procedia â conquista dc Chipre ede tudo o que
pertencera a esse império. I? de vitória em
vitória quando 1 Pompílio se apresentou em
nome do Senado c começou por lhe recusar a

mao antes que lesse as canas que trazia. Ten-
do-as lida, disse-lhe o rei que ia deliberar: mus
Pam pi Lio pôs- se íi traçar um círculo em tomo
dde com um bastão, observando: “anicn de
saíres deíjte ctreulo, dá-me a resposta que devo
levar ao Senado". Antioco, amedrontado com
u autoridade dc semelhante ordem, rdleiiu um

* H J CSáüítiü.



instante c respondeu: 'Tarei o que manda o
Senado’'. Pomp-ilio sandou o então como
ami^o do povo romano. O reü embora viLurio-
so

? renunciava, ante três linhas do Senado, à
conquista do um país grande como o Egito;
justifica-se portanto que comunicasse pouco
depoiü por seus embaixadores ter acolhido a
rjijunçao com o respeito que devotava aos deu-
ses imortai*.

1 odos os reinos que Augusto adquiriu por
direito de conquista, devolveu-os aos vencidos
ou os doou a estrangeiros, A esse respeito* Tá-
cito, referindo-se ao rei da Inglaterra, Cogídu-

no. faz-nos compreender de manrira Tnaravj
IhoH-a esse infinito poderio dos romanos
Tinham por hábito deixar üs soberanos venci-

dos na posse de seus reinos, sob a proteção de
R-ojíiUj de modo a terem os próprios reis
como instrumentos de servidão

1

’. E è provável

que Solimãü, ao abandonar gencrosamente a
posse da Hungria c de outros estados, tenha
sido movido por essa mesma razão e nãü 3 que
3 legava Jis bitu a] mente; que estava ca.m>ado de
£30 tos reinos- e dfe.se poder que devia a ncu
próprio valor c ao de seus antepassados.

Capitulo XXV
Da inconveniência de fmgir de doente

Ha um bom epigrama tk Marcial entre i>S

de Coda espécie, bons e maüS, que nos aprtscn
Ifl- Conta 3 história de Ctlío, o qual para evi-
tar de cortejar certos «Itos personagens de
R.oma_ assistindo ao seu despertar c os acom-
panhando, fing tu esiar atacado de gota. ti a
fim de tornar mais verossímil a desculpa, man
dava friccionar as pernas e as rttantinha hem
Cíibertas* tmitando :i aufucíc c o jindar j-y

reumático. À Tior(ç acabou dundo-lhe a satisfa-
Ção de ficar rcalmeme doente:

l

‘vede como c
úol lingir de enfermo! Cétio não precisa
alegar que sofre de gota".

Li cm Ápio. crdo. história semelhante de
um Indivíduo que. para tugir aos editos doa
triúnvires e nflp ,v=f reconhecido, nnd&vtt div
farçudo de caolho, Quando obteve uni pouco
mais de liberdade c quh arrancar o emplastro
que usara, verificou ter reohnenrc purdido a
vista, T- possívd que esse órgão se haja atrofia
dtn upos. ijuito tempo sem função, passando a
mieim força de visão para o outro olho, Sento
mos- efetivamente. que, se fechamos um olho,
o outro corno que mimem a c incha. Ü. pcissu-d
portamo que no gotoao de Mnrciaí a fidm de
exercício, as ataduras e os medicamentos te-

nham desenvolvida alguma tendência para a
gota.

Lendo um FVoÉssart que alguns jovens ftdal-
CLÍ!. íngEe^s haviam feito a promessa de vendur
n olho esquerdo mé que realiassem um feito
heruiçt] em França, pus -me muitas vezes a
pensar quanto me fora agradável saber que
lhe* iivesie ocorrido desventura igual às que

reEíLleL c que m; houvessem achado renlmenie
caolhos dtariEc de .suas bem amadas razão ini-

cial du promessa.
Justifica se que üçí mães admoestem os fi-

lhos quando Fiingcm de enfertno-st* cegos, man-
COS. vesgos, etc, Al«m do fato de o corpo em
formaçao poder adquirir um mau hábito, hi a
observar que 08 fado? parecem cOmpj'azcT-se
cm levar n serio uls?í brincadeiras. E sei de vá-
rias pessoas que adoeceram ern se Críforçando
por parecer doentes. Sempre li ve por habito, a
P* ÜLl Jl cavalo, uüar ben^iln (ou bastão); era
uma quístão de elegância c apoiava-me nessa
licngHila, dando me ares dú grã Fino. Disse»mm me que desse modo o a/nr podería fazer
um ilm que o requinte se Lamas,« necessidade,
tem tm verdade o primeiro da famítui u softtr
de iwta f

alonguemos esse capítulo com uma
rdercncta á cegueira. Conta Plínio de alguém
que sonhou que era cego c acordou cego sem
jfmiidü ícr esLAdn doeme. O poder du imagina-
çãta, como já 0 Observei ames, pode influir
uis^ü, e Plínio parece úm* opinião. A meu ver
porèFji, foram os movimentos internos do
eorpü causadores da cegueira - e os medico í;

explicarão se quiserem - que provocaram
o sonho. Acrescentemos; a propósito, a hssiõ
ria que noi epnu Séneca cm uma de suai car-
LtiS1 . .Sabes , diz a Luciliti, “que Hasparté, a
louca de micihji mulher, me coube por herança:
houvera preferida que tnl não acorresse. poL
não aprecia muniLros, tinto mats quanto para
rir de um louco não preciso ir mutui longe.
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rir de tnim mesmo. Mas essa louca per

deu repenlinamentc a vista- O que i

c

conto

agora ê espantoso, mas verdadeiro; ignora que

ficou cega e atormenta a pessoa encarregada

de i,ralá-la a fim de que a leve para fora. por-

que, àh. minha 0353 c demasiado escura. O
que nela se presta ao riso. é, acredita. 0 que
ocorre com todos nós; ninguém percebe que é

avarento ou invejoso. Só que os cegos pedem
um guta, ao passo que nós afundamos sozi-

nhos no erro. Nào sou ambicioso dizemos

— mas cm Roma não 5c poderia viver de

outro modo; não me apraz o luxo, mas a cpd.i

de exige grande despesa; não é culpa minha se

me zango, se nào levo uma vida regrada; c

cuEpa dn moc idade- Não procuremos nossos

males fora dc nós; estio em nós, arraigados em
nossas etitr&ühas; mas exatamente porque não
nos sentimos doentes, com maiores dificul-

dades nos curamos. Se nào nos dispusermos
desde cedo a cuidar de nossas doenças., quando
acabaremos de pensiu as nossas chagas, dc

tratar dc nossos mates? E r no entanto, temm à

mio esse lao suave remédio da filosofia; dos
outros medicamentos só sentimos os cfeüos

btsnfcniíMS depois d;t cura; aquele c agradável c

eficiente a um tempo
.* L

Eia v que dtz Sàwca.
Iwo an-a.slou mc kmge dn aõsunro, mus ganha-
mos na troca.

Capitulo XXVI

Dos polegares

Conta Tácito qtiç entre certos reis bárbaros
os mais sagrado \ compromissos nc assumem
juntando ús mãos direUas c entrelaçando os
pu legares. Quando, pela. pressão. 0 sangue

alcança u extremidade dos dedos, espetam -nos
u chupam nos reciprocimentc.

Dizem 0% médicos que os polegares» sãç os

dedos essenciais das mãos e que a palavra de
que derivam significa cm Laiina "fone, pndero
ho". Ein ^regn o sentido do vocábulo por que

são designados ê 0 dc ‘outra mão". EI parece

que por vcms o* latinos o empregaram no sen

tido de mão inteira: "pura erguer- sc não preci

sa dc doceu paluvras nem .ser incitada pdü
polegar * 11 fl,\ hm Roma, os polegares vínculos

pftfít cima era sinal de nprOveção’ "teus parir

dários te aplaudem levamando m pol&fia’

rcs 1B Ao conlrárfo, o polegar voltudo para

tmUo erti sina! de desfavor; “quando o povo

' H1,
Mürtiid- A ciiaçàü c obscura* e não eneon

iramos çQoa&uàrio u respeito, (N- do T-)
* a ü Horãcbo.

baixa V polegar é preciso r para lhe agradar,

que o gtiidiud^r seja morto** ,t
\

Os romanos excluíam tío exârcito quem
feris ve o poEegár, considerando que não leria

fórça bastante parti empLinbnr arnm. Augusto
confiscou os bens dc um cavaleiro romano que
decepara o polegar de seus filhos na primeira

infunda, n fim de i sen tá los do serviço militar.

Artte* dele, o Senado* pKir ocasião das guerras

sociais, eondenum Cüio Varie no h prisào per

péluit tí à confiscação dos bens. por haver

voíunLaríamcníe cortado o polc&ar dn mão
esquerda coro o objetivo de se esquivar ã

guerra.

Alguém, cuju nome esqueço, rendo guoho
uma vitória naval, mandou decepar o peJegur
de todos q$ prisioneiros para tirar- lhes a possi

bil idade dc lutarem ç manejarem c remo. Os
aienicnsev fL/cram o mesmo pom os húbilomes
dc Hgina para d&spojâdosda superioridade nat
ariCs marítimas.

Na Lacedemõnia os profesuores puniam o-j

alunos mordendo- lhes o polegar,

*“ ' Juvenal.
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Capitulo XXVII

Á covsrdta é mãe da crueldade

Ouvi dizer muitas vezes que a euv ardia ú

mãe da cruuldatfç c observei por experiência

como orna falsa c perversa corap.em. imprejí-
nada de mau^ sentimentos c de ijYuniaji idade,

se une a ütrlJi fraqueza de alma bem feminina.

Vi iícníc cruel ícr a Lágrima fácil u propósito dc
coisas insignificante.'!.

Alexandre, tirano de Feres, não podia assis-

l ir. no teatro, â representarão dc tragédias dc
medo que seu* súditos o vissem enternecer sc
cnm as desgraças dc Hccubü nu Andrõmaca^
cEc que iáipiedusartiçntc mandava iodos oS
dias torturar tanta pente com requintes dc
crueldade Nâo será por pus ilanim idade que
esse.s indivíduos passam assim de um estremo
H oütro

1

? A valentia* que se exerce somente
contra o que lhe resiste.

l

'só m: compra cm
imolar um touro quando cite *c defendu
susta o fcoipe s« vèo inimigo á sua mercê; mas
a pusilaním idade. não tendr» figurado neste pr L

meiro aio (7 querendo participar du lesta* cfitrft

cm cerni no segundo, o do massacre c do san
6LJÊ. A* carnificinas que se seguem àn vitó
rins sáo ohm um geral cias massas inemu
cientes í dos que se ocupam ctas bagagens; ç o
que fn* c|iiç presenciemos tanUui e incríveis

crueldades nas guerras dc que participa o povu
ê o faio de a canalha, acostumada ao íikkmsl
rtio. sc (ornar cruel peio hábito de chafurdar nt>
sangue e esquartejar cadivcres a seu* pes, não
tendo outra concepção de valem ia:

ll

o lobo. o
urso. os animais menos nobres encarniçam se-

contra os agonizante^"*"; as* Lm os cães po]
tmest r fisgam com os dentai. em ca$;t h a* peles
do* animais. uri vagens que não ousariam ata-

car cm pleno campo. Por que em nossa êpoça
as dispuUis acmpre acarretam a morte? Por
que começamos pelo fim, quando nossos pais
dosavam mi as vinganças? Já t)e inicio só fala-

mos em manar. Que sígníficn issy se não
medo?

Ninguém ignora que há mais bravura cm
vencer o inimigo do que cm o exterminar; mais
em forçar a ceder dc qu e em o ma L ar. Ade

Cláudio.
ÉH!

> Ovidio.

tua is. nossa vingança c assim bem mais com
pieia» pots seu objetivo é sobretudo provocar o
ressentimento do inimigo: por isso mesmo não
atacam os um bicho- ou uma pedra qiiç- n-os

terem, incapazn; que *ão de uompreender um
revide. Ora, matar um homem é pô-lo a salvo
du nossas ofensas. Daí a observação de Bia.4 n

um indivíduo mnu: “sei que mais cedo ou mais
tarde pagar ns, mas receio não o ver'; e linha
pena dos habitantes de Orcômcnu pur sc vçrife
eai í;trdc dem ai* a punição do traidor Licisco.

pois já não havia então nenhum sobrevivente
imetessado em assbtir ao castigo. Lamentável
u ;i vingança quando privada dos meios de
fnkcr sofrer a vítima c alegrar o vingador, "(lá
dc arrependcr-sc'\ dizemos mas uma hüta de
pistola nu cabeça fará que se arrependa? Ao
contrário, como que no* desafia, caindo; nem
mesmo rio& cenoura o gesto, u que ci>Lã Longe
do urjupuridiiTiciuo. 1'fCsEaniúS-lhc: em nutria o
melhor serviço, 0 dc uma rtiqrte rápida c indo
lor. Temos de nos esconder. ÍLtfíit n lusiiça,

enquanto dc cfcsconsa, Mutá lo impede apenas
que nos ofenda de novo no futuro* nuib nftu num
vinga da efensu recebida; há nisso mais içmor
que bravura, mais previdência que vontade dc
castigar, (i evidente que assim renunciamos ati

fim real da vlngunça e prcjíPcticjTntss luissa

reputação; dumonatraTfiOS tão./ittfflCiUc o rt

eeio dc que, vivo, renove o insulto. Nào ú coa
ira dc que ogínws, è cm nosso bcndlcio.

^
No reino dc Narsinga, cm maneira út agir

não nos seria dc nenhuma ucdtdítde. Nesse país

os homens de guerra e ou anesàos rçsolvem
íuíis. divçfgcncía* a golpes dc espada. O rei

não recusa a niaguem o 4 ireno dc sc bater:

assiíüe ruesrno llo* duelos quando ocorrem
entre pe*sr>íi$ dc cenzi condição socinL ofere
ceado umu corrcniç dc ouro acj vencedor. Mii^
quem quer que ambicione a corrente pode
medir se com o dono

1
dc modo que esto, por

rc-r vetitido dc uma feita, vç aumentar o núme-
ro de seus contendores.

Sc irnag Lrt assemos ser semprç superiores an

inimigo em coragem e poder maltratá-lo ã von-
tade, Jumeníaríamos imenso que no* tseapa&ys



MONTAIGNE318

como o faz morrendo. Queremos vencer,

antes com a certrza do êxito do qut dc um
modo honroso: buscamos o resu liado e não a
glória.

_

Asínio Pólio cometeu erro semelhante,
pouco desculpável em um homem dc honra.
Escrever g uma diatríhe contra Planco e agyar-
dava a morte deste para a publicar. Em vcí de
correr o risco do resHemimemo que ia provo-
car. era como se desafiasse um cego com ges
tos indecorosos cm um surdo com palavras
ofensivas, ou ainda como se violentasse uma
pessoa desíalccida. Daí lhe diicretn que “cabia
ao;, gnomos lutar contra os mor Los" Quem
aguarda a morte de um autor para Criticar lhe
a obra demonstra quivê fraco e vj]. Comuni-
caram ÍL Ari.tfólcles que ilpijdm falara mal
delç; "'Que laç.i mais amua. respondeu, que mc
açoite conquanto cu não esteja presentè?'

Nossos pai?, conttnUvam sí com responder
á injúria cotn um desmentido, e a um dfismen-
lído a .im pancadas, e assim por diante; eram
bastante valentes para não temer o adversário
vivo: nós, trememos dc pavor enquanto i>

vemos em pé. Nossa conduta atual leva- nos a
buscar a morte de quem ofendemos da mesma
Forma que buscamos a de quem nev- ofçode,
Iguatmentc, por covardia, introduz ínio;. o hà
bitü dc nos fa/cr acompanhar de dois. Eròs e

íuc quatro companheiros. Quirorâ lais encon
tros ernm duelos, hoje são verdadeiras bata
th as. Quem primeiro inventou cise método,
receava Hcar entregue a s\ mesmo j “todos
desenfiavam dc si" e. çm verdade, diante do
perigo 3 companhia reconforta c cnewqia,
Quirora, üõ se recorria a terceiros como teste

munhas dc que nao haveria atos de desleal-

dade, rnfts pouco a pouco (ornou- se comum
píiriidp^Fcm do duelo as icítLemunlias^ pois
quem é convidado não pode dcççn,temente per
miuicecí stjupies; espectador, de medo que 0 ta-

chem dc covarde ou ínsensivet, Além do que
há dc iníquo e desonesto em pedir auxilio para
defender 4 própria liojtra, e apoiar-sc na força

e na desteridade dc outrem, acho d£$vantajoso
para um homem de bem, c seguro de si, ligar

suo sorte à dc outrfw. Já corre cada qual muo.s
suficientes por si mesmo, sem que os precise

correr por outros; e já um haMame trabalho
para assegurar sua própria coragem na defesa

de sua vida sem arriscar coisa de tão grande
valor em benefício de terceiros. Pois, efetiva

mente* a menos de sc haver convencionado
regra diversa, no caso de ,w eliminar um segun-

do, achamo-nos com dois adversários pela

frente. P. evidente que sc trata de um abuso,

Lumu o será atacar com espada perfeita a
quem só renha um pedaço da sua, ou alguém
intato jogar-.Kç contra um ferido; mas se laia

vantagens são ohLidas cm combate, [ícitas se

fazem A disparidade e a desigualdade sosnen
tc antes do duelo são objeto dc ponderação;
quanto ao resto, tiã que confiar nu sorte: se

soruos (rés contra très_ ou se d-oss compa
Tthciros morrem e oy Lrés adversários sc unem
contra u último, não há como protestar, do
me imo modo que na guerra não cabc protesto
contra quem auxilia o companheiro atacando
o adversário com o quaE se dcgladia.

Quando grupos &e enfrentam como ocorreu
quando o Duque dc Olcans desafiou o rei da
Inglaterra propondo- Lhe que 1 tilassem ccm
contra cem; ou como fizeram os argtanos cm
número dc trezentos contra trezentos lacedc-

mõnios; ou ninda os Lrés Horáctos conira os
três CuFcãcios, ooíiaidura- sc o conjunto do
grupo como um só homem, c onde quer que
ajam eolctivamente, imprevisíveis sao as pro-

babilidades, imputando-se ao acaso, em grpn
dc parte, o resultado.

tenho templos domésticos dc semeJli antes
casoü. Mçu trmão, Sr, de M alceou lon, foi con
Vidado cm Roma a aervir dc segundo a um
fidalgo que nao conhecia e fora desnudo por
outro. !' aconteceu -the ter que se defrontar
com alguém que crjt seu vbinho c que de
entihccia melhor, Quisera que sí condenassem
tais leis dc honra que ião amiúde vão dc
encontro á tsílo f Depoií dc tiquiifar seu
adversário* teve meu irmão que correr em
auxílio do companheiro, o que não podia dei-

xar dc fazer* pois Oomts íleifiji impassível
enquanto o combate Continuava indeciso? Dc
que houvera servido Süâ colaboração? A cor-

tesia que cumpre dem o nitrar ao adversário cm
ma 5c(.uâÇsio

h não há como tevar cfti ü3íua
quando sí t ü segundo de outra pcsstfai pois
lora injusto etitíUi ubandonã^lU- \i meu irmão

sc livrou da pmüo na Itália graç^ A urnzi

imediata c calorosa intervenção de nosso
ffiOriArcn. Ealreuihü puvo t 0 nosso l Não noi
CPtuctUamos com a reputação que se espalha
pclu piundo, dc nottüjü vícios C loucura
vamos ainda comprovada no estrangeiro.
Coloquem -ric ires franceses no Dcserup üt\

Líbia, não poisará um mês sem. que se ponham
n brigar. Dir se ia que essas viagçns longín

qu.tí:S fazem parte de um plano concebido par^
dar juis estrangeiros ú espetáculo de nossas
tragédias e um pretexto para que tombem dc
nós. Vamos aprender u esgrima na Itália c a

pomos em prática com perigo dc vida ante?* dc
saber Lidar com uma espada, quando deve
riamos primetramem* conhecei a iefiriu:

“Míseras primícias de uma coragem juvenil,

funesto aprendizado dc timiri guerru iminen.

+"« Virgílio.



Bem sei que se Etarn dc uma anc muita útil

em seu objetivo. Títo Livio ooota-isos que na.

Esparth.i, cm um duelo entre dchs príncipes, o
ma is.velho, com sua habilidade c técnica, ven-
ceu Lactlmente o mais jovem, muito mais vigo-
ri>SíO. É uma arte que, como observei, amplia a
valentia dc alguns, mas não se poderá taxá-la
de coragem, porquanto deworrc da destreza c
não c uma qualidade em si, A honra no com
bate consiste cm apcEar para o caráter e nào
para a habilidade. Por isso um de meus ami-
Éüs, multo forte na esgrima. escolbia T quando
tinha que defender a honra, as armas que não
lhe dessem vantagem* pois não queria que atri-

buíssem sua vitoria k sua superioridade mais
do que ao seu valor real. Na minha infância a
o obrei a considerava degradante a reputavão
dp perito cm Lai arte. EsLã ag se CKCrqiü. aLÍÉS,

to escondidas, como ofício de duvidosa Icalda
dc, mnt adequado k coragem verdadeira e

natural: hlNao querem esquivai, nem bloquear,
nem recuar; a destre^t não conta; não ha ílri-

las* golpes retos ou oblíquos; sua cólera não
tüícra, a arte, Rscutai o choque terrível das
rcpadu, ferro contra ferrò* ttno recuatn um só
passo, seus pès permanecem imóveis e suas
mãos riic param nunca; golpes de ponla Cer-
tos, c de lamina cm chftb iS \”

Os exercícios dc arcabuzes e de fuço, os Eor
ncio^. as justai) c as batalhas simuladas Consli-
iniam o passatempo dc nossos pais; 0 da c^grí
ma c lanio menos nobre quanto visa apenas a
um Objetivo individual c ensina a matarmu och
cm desobediência &s leis c í. justiça. Por meu
lE

f
kHjç>£! 0* pomv^ de vista é desastrosa* Muis

digiii) t? melhor seria praikar os exercícios
suscetíveis dc assegurar a execução dn lei e
salvaguardar a nossa tndepcndcrtda c a nossa
glória,

O Cônsul Públio Rútilo foi o primeiro u
criminar o soldado a manejar suas armas et>m
habiHdade c ciência; jumou assim u anc á
coragem, nau em vista dc djs^nçòe.s pessoais
mas com o 11m dc dcfeudçr o povo romano.
Et u puí* uma esgrima popular e civil, Além dc
exemplo de César, recomendando aoíí seus que
ferissem prindpabnme no rosto os soldados
de Pompcu, numerosos outms chefes introdu-
zir um. segundo as necessidades do momento,
uiodific ações na^ fíjrma^ dasj armas c no modo
de empreendas na defe.sa e nu ataque.

Filopcmçfi proibiu n lula. exercício cm que
era ÈXücIcmc, porque o necessário treinamento
era incompatível cum os principiou rfu d; íjC j

plina miliiar, pefos quais, a seu ver, deviam ser
formados os homens dc honra & nos quais

cumpria que empregassem o tfeu tempo. Pare-
ce-me Lambem que essa desíeridade que se pro-
cura dar ao corpo, na nova escola,.essas fintas,

paradas e respostas, em lugar de úteíy, são
prejudiciais na guerra. Verifiquei mesmo que
não se achava conveniente que um jovem desa-
bado para um duelo dc espada c punhal St
apresentasse utd costume dc guerra, como
inconveniente seria que se propusesse bater sc
dc capa e empada. E de se notar que Lachçz^
cm Piafão, rct erin do-sc ao ensino da esgrima
tal qual o praLic^mos. diz nunca ter visto essrs

íSCola produzir um grande homem de guerra, e

que o eram menos ainda os mestres, o que
nossa experiencia confirma- Aliás não há
nenhuma relação entre talentos de ordem tão
diversa. Na níuc&çao que Platão prevê para os
jovms de sua República, proibe os exercícios
de pugilismo, introduzidos por A mico e Epcu,
bem como OS dc luta, que rccamcnduViim
An teu c Ccrcion. fkds achava que não torna
vam a juventude apta para o Combate, tis me,
porém, longe de mttl assunto.

0 Imperador M núncio* advertido por 50
»hos c prognósticos quç um cctto Fotas^ ^o|
dado dcconhecido, deveria ussussiná-Eo, inda-
gou de seu genro Filipe quern era esse
indivíduo.. Tendo -lhe respondido Filipe, entre
outras Poísas, que se tratava de um pusilânime
e um covarde, deduziu o imperador que devia
ter inclinação para o crime c ,i crueldade,
O que torna os tiranos tão sanguinários ê a

preocupação eram h próprio segurança, a
covardia que trazem no coração nau lhes suge
rc outras medidas dc salvaguarda senão Cxlcr
minar os que os podem ofender, mulheres
inclusive, incapazes dc um arranhão: **tüdo
abate porque ludra [cme í,J ”. As primeiras,
crueldades cometem- se espontaneamente;
tielas nn,scc o icmor dc uma junta vingança, o
qtie provoca todít urna (eorín dc novax erucldü
des: Filipe* rei da Maocdonia, que taniíLS difi

culdaües teve com Roma, sentindo üe inquieto
com ;ts numerosas mortes que ordenara c não
podendo dominar o medo que lhe inspiravam
iodai a?i fíimíltas por de orendidas cm diversas
épocas, reviveu trpodernr^c dos filhos dc
Eodnx os que mandara matar a fim de assegu
filí sua própria tranquilidade* desfazendo^
deles uns após ourriü.

Os tK>ns âisjfuoi ugtcam-se cm qualquer
lugar, hu, quç mais me preocupo com o alcan-
ce c o interesse de meus e«:men[iri.m do que
com a ordem c a lógiea da ipr^cntaçáú

T não
hesito em ijtclujr squi uma bela bisiòrio, poij,
quando valem reu! mente a pena, arra^io-aa até
pelos cabeie».

Jt-a i

Tasso. í,a Cláudio
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Entre as vitimas de Fitipe,, figurava UTH tal

Henédico, príncipe daTeÃ-sãlia; posterionnente

mandara ele executar os dois genros de Metó-
dico, OS quais deixaram viúvas Teoxena e

Arco, cada quai com uma criança. Teoxtna,
embora muito solicitada, nao Í|UÍS tomar a

iiasíir-se, Arco desposou Porio, muito conside-

rado entre os cnios c do qual tevç numCíOSQS
filhos, todos pequenos ainda quando veio a
faJccer. Teosens. instigada pck> amor materna]
que dedicava aos sobrinhos, casou com Porio.

a fim dc mcJhor cuidar das crianças- Foi. quan-
do sc publicou o edito do rçj dcLetitiinítndo que
lhe fossem enLFCgueH os filhos dos que conde
nara. TeoxeíiyT mãe corajosa, desconfiando da
crueldade de Filipe, ^ icmcrosa das violências

dc hé uh apaniguados, ousou declarar que maLa-
ria os jovens COm Suas próprias mãos se Eórça

da a pcrdc-los, Pório. apavorado com seme-

lhantes palavras, prorfleteu-lbí raptá-los e

tevii-los para Atenas úndá {lebnriu COítl pCS
soa!> de üuu confiança. Aproveitando a oporru

nidade da Jtístn anual que üc celebrava úm
honra de hnciaSn assim procedeu, Assistiu

durante o d ta às cerimónias, tomou parte rto

tumqucic pública, v, ã noite* emburcóu etn um
navio qur yk sc achava pronto para /.arpar.

Mas os ventos, eram desfavoráveis E, ajchtui

do-se ainda no dia seguinse à vima das. cosiam
deram-lhe caça os guardas dõ porto, listavam

sendo quase alcançado:-. e Fòrio estimulavu us

marinheiros a se apresarem quando TeoíiCJi a.

excitada pelo seti amor u seu desejo de vui^au

ta, preparou armas c veneno* entregando-os
nos jovem e dizendo: "Vamos, meus filhos, a

morte c a pota o único meio de defender vossa

liberdade; os deuses* aos julgarão cm sua sama
justiça, IUS.VIUN c-spadas c nestas taças cheias

está a vossa liberdade; tende coragem. Tu,
filho, que úü o mais velho, toma csls lâmina
para morreres dc morte nobrí." AcimomIon dv
um latUi por tão intrépida conselheira e do
outro petos iniinL^os, prccipíta.rarr -isc eles

sobre as arma* a seu alcance c semimortos
foram jogados ao mor. Teoxcfl a, orgulhosa por
ter £ ior ios ELinenu: assegurado a liberdade dos
filhos, abraçou então o marido c disscj

"Sigainas u mesmo tnmlnlm, amigo, escolha-

mos a mesma sepultura". K esireiiamenie uni-

dos mergulharam nas aguas, vo I e ando o barco
:lu porto «cm os seus senhora*.
Os lirmios esforçavam se por prolongar a

morte que infligiam? com o duplo objetivo de
matar o adversário e fazer lhe seiUír os efeitos

de sua cólera. Queriam que oa inimigos não
perecessem rapidamente e lhes permili-isem
Saborear a vingança. Era Lhes difícil COúSÇgui
lú, poi.H :-i>-. torturai expcralvas nao duram
muito. .Se duravam, nào lhes pareciam ^ull-

cien temente dolorosas. Daí os engenhosos
sapltc ios da antiguidade^ alguns dos quais
ainda conservamos.

Tudo o que ultrapassa a morte pura ê sim-
ples se me afigura cruel. Nossa justiça não
pode esperar que se amedronte anlc a morte
pelo fogo ou n tortura, c deixe dc cometer cri-

mes, quem cometo apesar da ameça dü
tbrea 0 da decapitação. Ademais, suspeito que
estejamos instigando ao desespero aqueles a

quem infligimos Lais suplícios, pois em que cs-

Lado dc alma pode achar-se um homem que
permanece vinte e quatro horas sobre uma
roda, membros partidos, ou pregado a uma
cmz como outrora? Corstn losc que. durante
as guerras dos romanos na Judeia, deparou cm
eerio lugar com três judeus crucificados; eram
seus amigos e conseguiu que os apraciassern

ao fim dc ire* dias. Dois morreram.
Caluóndüo, que deixou memórias dignas de

fé íieercu do:-: acontecimentos de ehsu lempo,
conta que o Imperador Maomú aplicava não
raro esse htJrrívd suplício dc cortar os homens
em dois com um só golpe de cimitarra dado no
meio do corpo, acima das ancas* o qur fazia

que murrc?géffl
t

|Kir assim dizer, dc duaj ntor-

Les eoneonijiimto^ Vsam-üe os dóis peijaçoí

^inda com vida agitarem-se durante muito
tempo sôb a ação da dor Náo creio entretanto

que esse suplício devçí&ç provotar grandes
sofrimento^ Nem sempre os móis horríveis

sãu tis mais dõlóroM^ e acho muito mais atroz

0 qyç + senundo outros lustori adores, tiveram
dc suportar alguns senhores que 0 mtsitío

Manmti mandou esfolar vivos, ordenando, emo
1 equinlcs dc crueldade* que â Operação fosse

conduzido dc modo a prolongar se jx>r quinze
dias.

Cresc mandou prender um fidalgo* favorito

dc seu irmão Pnrualcâo. c conduzir a uma ofi

círiii íie písíveirí» onde (óí raspado c escstrUu

çado até morrer. Jorge Seçhçl, çhefe desses
camponeses da Polônia que a pretexto tlc reali-

zar uma cruzada tatitos estragos praiiçarum,

foi vencido cm um combate pelo voivotla dc
Tríinsilvánia, Durante tr^ dia^ permaneceu
nu, amarrado a um cavalete, e exposto aos tor-

netos que inventavam ü§ espectadores. Hn-

quanto is^o, vários OutrOs prisioneiros eram
submetidos a rigoroso jejum. Depois do que. c
estando ck ainda, vivo* duram de beber seu

sangue a :sçu irmào querido, para o qual não
cessava Sççhel de implorar graça, assumindo
toda a re,sptinsabitidadt dos sucessos. Em
segmda, ofereceram sua camc a vime de ècuh
uhefes predileto i, os quais lha anancafam a

dentadas, Finalmcniç, tm inorrendo* COZC
THtn-lhe as entranhas e oh. restos e distribuíram

ao,s seus companheiros.



Capitulo XXVIII

Cada coisa a seu tempo

Os que comparam Carão, o Censor, a

Catão* o Jovem, comparam duas grandes natu-

rezas e em parte semelhantes. O primeiro reve-

lou a sua em feitos de armai e atividades de

interesse púhlict*. Mas a virtude do outru foi

mais purn e seria uma blasfêmia cotisidcrar

qualquer aulra igual. Quem ousaria, tüili efei-

to. isentar q eengor do pecado dc inveja e

ambição quando atacou a honra de Cipiãu. o
qual peia bondade e demais virtudes lhe cr a

muito superior, bem como aos outros de seu

Lcnipo?

O que dizem do censor* que nu extrema
vdhice resolveu aprender o grego eom cnlu-

s ias mo,, a fim dc satisfazer um desejo antigo,

não o considero digno dc elogios, A is*y cha-
mamos vo liar á infiinda. pais eadn coi^üi tem
sou tempo, as bons e aü más. Pode mesmo
ocorra* que uma prece seja dita em momento
foopariunrt conto aconteceu eom Flammio, «
qual, na hora <ta batulhu. se afastou pura orar

a Deus; "o próprio sábio estabeleceu limites ã
sua virtude 4 9 r1 ".

Vendo Hudèmõntdas que o velho Xenò-
craies corna á sua anta. distar:

<+como poderá
es^Kt homem tubtir aprende ou nuoT k

Fllopé-

men, ouvindo elogiarem o ftei Ptolomcu por se

exercitar diariamente no manejo dos armas,
observou: "nàíi ha como louvar um rui des&n
klaríe por sc entregar a exercício* que não
saberá pór ein prática opor timamente*". O
homem jovem, dizem os sábios, deve prepa.

rad se, o velho gozar o fruto do preparo, ü
nossa maior fraqueza está cm que nossos dese
jfifi se renovam sem cessar e cessar reco

meçamos a vidit

Nossos estudos c desejos deveriam por
vçzcí apercebí* da velhice; já temos o pé no
cúmulo e nossos upciicci t aspirações mui aca-

bam dc nascer: “às vésperas dc morrer rimado^
talhar o mármore, construir casas, quando
deverias pensar na cemitério

4 a *'\ O rnuis rt

mow dos meus projetas nào czije mais dc um

+iS Juvenal,

llctricuh,

ano para a sua execução- Penso somente em
meu íitn, e desfaço-me dc toda nova esperança,
hem como evito novos cmpreertdímenkn. Dou
UTn adens definitivo aos lugares qut: dcÍKE> c

d íari amanse alieno algo da que possuo:
iLhá

muita nãa perco nem ganho, . . não mc rcí^

iam provisões rnals do que as necessárias paia
u t aminho qu e te nhn a sígu ir

* !f ^ “V iv i : cum
prt a tarefa que o destino me determinou A 9 *

JT

F-nfim., a velhice dá me tl alavío cíc entorpe-

cer císl mini de^ejoy c preocupações que en

cbtm a vidtJ, referentes aos negócios, às rique-

zas e glórias, no saber, à saúde c n mim
mesmo. Há quem aprende a falar no mn mento
um que deveria aprender a calar para sempre,
Pode se prolongar indcflnida/nemí o período
de estudo.',, ma* não ú da esuobtr idade Nada
mais ridículo do que um velho soletrando:
"para condições diferentes, coisas diversa;
cada idade tem suas necessidades pró
prius^ 7 ".

Sc queremos estudar. estudemos algo ade
quiido n nassa condição, a fim dc responder
coma aquele n quem perguntavam por que
estudava sc já estttvn dccrêpiu>: "pata partir

melhore com mais sos^so",
Assim fc/ Catão, o Jovem, às vcspofíis dc

marrçr
, entregando h- ã leitura dc Plutàa aCer

ça da imortal idade dít alma. Não porque nào
tivesse previsto o necessário para a viagem.
Resolução, scí:.li rança, conhecimentos, pos
suín-ns mm do que Platão pusera em kcus
livros^ .‘{fu subir e meu coragem eram u c^se

Fespe ho superiores na que propugna a filo so-

da. Nâo csCPtheu essa obra. píirtiirto, em visia

da morte: como alguem cuja resolução, por
importante que seja. pw* interrompe sequer q
aojLo: c não motli ficava stus estudos como não
mudava *;ua maneira habitual de viver. A noite
ern que lhe negaram ú corgo dc prctür. p:jx-

sou-a a jogar; a dc sua rnorce firnpregoú a na
Jçitura: iierder o cargo t perder a vida tinham
pnrn cl cu meemu ãmpí>rtáncia.

#aa Slneca-
4iÉ Virgíhü.
** J Pseudu-Gatt).
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Capitulo XXIX

Da virtude

Mostra me a experiência que vai grande
diferença entre as sibilas determinações da
alma -e sua condüta habitual- Bem vejo que
nada nos à vodado. nem mesmo ultrapassar a
própria divindade, disse alguém; há maior mé-
rito, por exemplo, em ser impassível por torça
dí ^"tade do que por tendência n atura].
Conseguimos mesmo, embora ocas tona I mente,
juncar a fraqueza humana a resolução e a segu-
rança divinas. Nu vida desses hçróis do pasí

3

d<>, observam sc as vestem ações prodigiosas-,
que pareeim exceder de muito as no^as for
ças; mas nata sc cm verdade de feitos passa
g€irosn e nào podemos conceber que suas
aimas sc [tvcs&fim impregnado dc ide bs ião
elcvad** a ponto de se lhes tomarem inerentes*
Acontece nos 1

a nes mesmos, miseráveis abor
tos humanos, ler por vezes a plma despertado
pnr palavra* c c*cmplò3 c transportada hem
acima de seu d ima normal ft. porém, uma
espécie de pabían que a impdc c agita, c n pro-
jeta fora de si. Passado o tüfiò, vemo-la que,
:-cm sequer o perceber, se acalma « rd ay a.

senão stie o tiin, ao meaos mé voltar ao estado
anterior, E bastará entâo um incidente qual
qticr, um copo quebrado, por exemplo, para
que nos cornavamos como um homem comum.
Salvo a ordem* a moderação e a constância,
íudo está ao alcance do homem, mesmo o
íTTSftos capaJí. Por isso dizíirii os sábios que
P; 11^ iulear honestímente um homem é essen
eíal rxftmiiftji lo cm .^eu-i uios cotidiano*,

Pirro, que erigiu a ignorância em dênda.
tentou, como todos os Jító-sofos reatmente dig
nos du-sse nome. adaptar *ua vida à sua dou Lr I

na, Considerando seu julgamento, ern razão de
SiUíi fraqueza, incapaz de tomar partido, quer ta.

que an mamivessç. sempre cm suspenso, hesi-
lando c encarando todas 1$ coisas çom indife-
rença. Por isso, dizem, tudo fuzia de igual
modo e tom a mesma fisionomia, Se princp
píuvjs a contar algo i:t até o fim 41 in d

rj que o
inicrlociilffr se despedisse; se andava. não ntu
duvü de direçio, qualquer qye fosse, e era pre
cisa a tmervtnçáú- de seus amigos paríi que
não rolasse por precipícios ou se chocasse con
tra ob^PacuLoi. Temer ou evitar laJj^umu coisa
era, com efeito, contrario a seus princípios^ os
quais nào reco&fieLiam em nossos sentidos

capacidade dc ceco Lha ç dc decisão. Ocorreu

-

IbE diversas vezes suportar incisões c cauteri-

zações sem sequer piscar. Ora. uma coisa é
Faier que a alma aceite tais idéias e outra pó
l flL: vrn pratica, o que nbv é contudo impossí-
vel, Mas pratica tas com tal constância que ve-

nham a integrar se em nossa natureza, dc que
tanto -SC afastam, não é de crer sc verifique. Eis
por que, .sendo visto a disputar com a irrnà,

diaiiLí; úa objeçáo de que assim saía fura de
.'iLia linha dc conduta, cs clamou:

,L
Scrã preciso

que essa mulhçrzinha seja também chamada a
dar seu testemunho acerca de minha doutri-
na? De outra feita, vendo vsslo j dcfçndcr se

contra utti cào. obvervou: "è muito difícil

despojarmonos por completo da natureza
humana- é pdos atos que primeiramente nos
defendemos contra o que nos ameaçai a raz-jo

e Fatalidade só em seguida intervém
1

".

Ha cerca dc sete ou oito am?s. um aldeão,
que ainda vive, cansado das cenas de ciúme
que lhe fazia a mulher, foi acolhida ao voltar
dei trabalho pela saraivnd? habitual dc rçerimi
nações. Louco de ruiva, com a Foice que trazia
à mão* decepou aá partes <fa corpo que tanto

Higitavitni sua mulher c iogou-lhas â cara. Con
lâ-Sí também quê um fidalgo amoroso e bem^
apessoado, lendo com sua pírsevcrfinça sodu
KÍdô uma linda menina, sc viu na hora da
posse inicirpmcnte inibido, Nu seu desespero,
dc volta 3 cípia., cortou 0 pênis e enviou a san-
f.',rcma víiímu à sua bclii, como rêparsição pela
ofensa que lhe Er/cra, “Sentira -se desonrado,
pois seu membro mal erguera a cabeçu
scnj! 41tn T Que diriamtxs dc Feito ião altivo se

praticado retleiidamemc e por motivo tle

urdem rctiKiosa como ["azem os sacerdíJics dc
Cibele?

Há tempos, em Bcrgcrao, a seis léguas de
minha resídcncia, subindo 0 UordOEne, unia
mulher que fciru batida pdo marido na véspe-
ra. resolveu fugir à £ua brutalidiide sacrirL-

cando a vida. Ao limiar üc t cncontmndü
como de costume suas vizinhat, disse-lhes
algum aa pubvras d-c recomendação e tomando
a mão da irrnà menor dirigiu-se k ponte. Ai
diíae lho adeus, como a brincar, c ià£m dc

,HÈ
Titulo.
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monstrar o menor nervosismo precipitou -sc no
rio, desaparecendo. G que q falo revela de
especial está em que amadurecera o projeto

durante uma noite inteíra.

Muiro mais fazem as mulherçç indianas. É
íOSíuitiü, nas índias, terem Os homens várias
mulheres e a preferida matar-se por ocasião da
morte do marido; todavia, esfurçam-sc todas
pur alcançar tal privilegio; e os cuidados e

carinhos que F.êm para com o marido visam
princÈpalmentc a conquistar- lhe a preferência a

Hrc] de acompanhu lo na morte: “logo que a
tocha mortífera poc fogo tio ultimo' leito tio

dfifi.jplo. as esposas, desgrenhadas, disputam
entre si a honra dt morrer com de. pois, sobre
viver é humilhante para elas, À vencedora lan
ça-se às chamai e com os lábios ardentes bcíjsí-

agonizante, os resto* do esposo q * D ".

Conla-nüs alguém ter visto, ainda cm nos-
sos dias. praticarem esse costume no Oriente,
h nào somente as mulhere;. acompanham o
homem na morte, mas também at? escrava^ Ljue

o tiveram por amante. Assim procedem; morto
o marido, pode a viuva (mas raram«itò o faz)
pedir doift ou crês meses de prazo para por cm
ordem seus negócios. No din mnreado. chega n
uavalo e vestida como para um casamento,
rostu alegre c trazendo á mão esquerda um
espelho l’ à direita uma flecha* par st. como diz*

'dormir com seu marido" Acompanhada dc
Jifiíis parem es. amigos, c verdadeira ç jgvjal
muUid-ãrO. picsscta um pouco e se encaminha
cm seguida para o lugai reservado a esse jenc*
ro de espetáculo^. í; uma praça basiante
ampla; no centro urn fosíO cheio de lenha e ao
lado um estrado de quatro ou cinco degrau £,

Servem lhe ah magnífica refeição; depois da
qual pôc-se cia a dançar e a cantar. E. quando
julga chegado o momento, manda acenderem 3

fogueira. I sito fc iio. desce c. pegando pela mão
o parente mais próximo do marido, vai eom cie

titú 3+ rio viKlnh^MindÉ despoji, de suas vesii

mentas que distribui, bem como as jóias, ji

sous antigos. Nua, lava se emãts dos pecados.
An- sair da água envolve-se em uma peça de se-

eido n mareio dí quatorze braças de çompn-
mento, e, tomando novamrótc a mão do paren-

te, retorna ao estrado de onde fala à multidão
para lhe recomendar os; filhos, se os tem. Em
JWral, entre a fogueir» e o estrado estendem
uma cortina, a fim de esconder aos olhos da ví-

[Ltna o fogo abrasador . Muitas recusam -na

parfi provar sua coragem; Depois que ela diz o
que lem a dizer, urna mulher apresenta lhe um
vaso dc oleo com o qual ela unta a cabeça c o
COfpOi ao Lerminar joga ao fogo aj sobra.-; e

preeipitu se ao mtsmi> tempo na, Fogueira,

ift * Propêreiu.

vivamente atiçada, então, pelo povo. para que
não se prolonguem os sofrimentos da espoja.

E a alegria de antes transforma se em tristeza e

luto. _Sc sc trata de pessoas menos importanies.
O Corpo do morto É levado para O lugar onde
d-eve ser finLfirrado; aJ o colocam .‘jerilado, L

r a

mulher, de joelhos k sua frente, abraça-o forte-

mente, assim sc mantendo enquanto erguem
um muro em volta de ambos. Quando esse

muro alcança os ombros da mulher, um de
seus parentes pegu u por irás pelos cabelos, e

torcc-llic o pescoço. L logo que exala o último
suspiro acabam de edificar o muro e Fechar o

cúmuio-

Neisc mesmo país . os filosufos da sei t o dos
gimnossoFistas procediam dc ic;ual modo, em
hora não fossem obrigados nem decorresse sua
resolução dc alguma exaltação ocasional,
faziam-no porque essa era sua regra de con-
duta. Quando alingiam certa idade c &c viam
ameaçados dc alguma doença, rtlártdaVain lt

gucr uma fogueira acima da qual lo locavam
um lciio .‘íuntuosamerue adornado. Hm segui-
da* após alegres festejos com os amigos c

conhecidos, deilavam - *c no lei Lo com tamanha
resolução que não mexiam sequer o* péi CHJ as
mãos. Assim morreu um dílcs* Cal anu,s. diante
do exército de Alexandre, Esses ftlósofos
consideravam que não poder ia ser santo jju
hcrrt-.ivçiHuradf^ quem aw^im nao morresifit,

cnlrfigrmdo a Deus a alma purificada pelo
fogo* dcpgis do aniquilamento do que linha dç
mortal c terreno, O que há dc prodigioso nctw
tito e que durante toda n vida constituía 0 obje
to dc uma consLítnk1 tnciüt&çao.

Fjrrrc as questòci que nos dividem figura a

da faialkladc. segundo ni qual para subordinar
as coisas Futuras e nossa própria vontade ;l

curta rtceHS-Éíbde ineíuüvel, ressuscita se este

velhci ariumcnió; Deus tudo previu, como
o previu siçm dúvida, o que acontece tem de
ocantMer," ao que respondem íjs nossos dou^
teres; "Constatai que uma coisa açoniecc.
wm> o fazemos e Deus o faz igualmcntc íp*?is,

presente cm toda parte, ames vê do que prevê),

não üignifica o brigar essa coisa a acontecer;
se vemos c porque íls coisas sao; mas não sào
porque íis vemos; o ncomeeíiiiento faz que p
con-staLemos, e nào t a constatação que provo-
ca, o acontecimento: o qoe vçithjh ncorrer ens

verdade ocorre, mas poderia ocorrer de outro
modo.

“E Deus quç tem a preseicncia das causas
quç produzem os aconteci menEos, iem igual-

mente a das causai ditas fortuitas bem como a

pre^eiênoiit das que dependem de nossa vonta
de em virtude rio livre arbaLrkj que nos OUCOJ'-

gou\ sabe que faltamos ao nosso dever porque
queremos faltar.’'



324 MONTAIGNE

Vi multsfi encorajar^* seus partida
riüfj rcuarrendo ao dogma seguinte: ”se eiossa
3iura deve chegar, nem íjk arcabuzei dú inimi

go. nem nossa temeridade, nem nossa covar
dia, poderão adianlá la ou retardã-la" Fácil

de dizer. mas indagai quEm o segUC- Sc urna fe

vivg e forte p-j'0 v i.kj a ações impregnadas da
idênticas qualidades., essa nossa fe que não
cessamos de proclamar neste século, devç ser
incrivelmente fraca, a julgar pelos resultados, a
menos que c!íl Oi despreze 3 ponto tfc evitâ Iüü.

A e&sc respeito, ternos em Joinville, testemu-
nha digna dc crédito, que os beduínos, que se

misturavam aos sarracenos quando 0 Rei Sâo
Luis. andou pela Terra Santa, acreditaram làn

firmemente que os dias dc cada urn são Ektcr-

cninadus e contados, para todo o sempre sem
que seja possível escapar ao destino, que iam
para a guerra completamcntc nus, simples

mente cõm uma cimitarra c um pedaço de
paní> branco u cintura, Km major injúria,

quando se zangam, é “tti^LeJíicj sojas, como
maldito ê quem se arma de medo dc morrer”.
Li is uma prova de íê bem maior do que as nos
sim Â qtíe üLltrom deram dois monges de Fio
rença 6 da mesma ordtm: como tinham opi-

niões contrárias a respeito de dado ponto da
ciência, combinaram entregar a solução ü

Providência e entrar ambos numa fogueira
acesa na pniçii pública. Já tmjo xç achava pre
paradij

ç
iam pasmar k prova quíuido se verifi

cou um incidente que ;l Interrompeu,
Liiti jovem senhor turco se assinalar* por

um leito dc armas perpetrado diante dos exér-

citos dc Amurai tr Hunyadi c que os levara a se

engalfinharem. Tendo-lhe perguntado Amurai
a que devia, tão jovem e inevpcricmc. ú vigor e
’> tragem que demonstrara, respondeu que
sua valentia de a aprendera com urn protetor
excepcional: uma lebre. "De uma iciia, cacan
do. vi uma iehre em seu covil, Embora tivesse
comigo doÍM evücIçniirM cães, como se aprestu
taníve de um ungulo muito favorável, preferi,
psirai nào perde La* atirar cppn meu arco. Arre^
iTLcssci então uma primeira flecha, ç logo
outfa. c assim fi* das quarenta que tinha ein
minha aljava, nào .somente sem a atingir mas
üt?rn sequer u despertar. Ltuieei os càcs. Não
conseguiram tampouco pegada, Compreendi
enião que estava sub a pruicç&j do desuno,
que nem as ikchas. nem as espadas acenam
quando n fatalidade não quer e que náõ pode-
mos nem avançar nem retardar sua decisão."

Esta história deve lambem servir para nos
mostrar a que ponto somos sensíveis às mais
diversas impressões. Ceno ptifsonagcm coíisj

derável, Lanlo pela idade como pelo nome. as
honraria::; c as opiniõcs T vangloriava- se de ter

sido levado a modificai sua íe cm virtude de

um fato, eis minha opinião rd acionado apenas
indireiiuncntc com 0 assumo e tão extrava-

gante quanto 0 do nosso jovem turco. Fato,

aliás. suscetível, a meu v&r, de levar a cíinclu-

são comrària. Ele, entretanto, qualifíoava-o de
milagre, e eu lambem, mas em outro sentido.

Aclwun oi historiadores turcos que a persua-

são cm que estão os seus dc uma duração
predeterminada da vida auxilia-os dc maneira
sensível na atitude diante do perigo. Conheço
u tu grande príncipe que Lira partido dessa
crença, ou por [er realmente fe ou por invocá-

la apenas para explicar modestamente sua
temeridade. Oxalá cs fades nâo se cansem de
protegE lo.

Não erdo que haja exemplo mais com pro-

batório de resolução Fíntic do que o desses dois
homens que âtertlaram conlra a vida do Prín-

cipe dc Ornnge. E mais admirável ainda quan
to aà segundo, 0 que Leve êxito, que revelou
tuiniinha dccisio, embora a coisa tivesse dado
mau resultado tom o primeiro, 0 qual. entre

tanto, tomara todas as precauções po^sveis.
Tratava-se efctivamcntc de agir com as mes
mas firmai após um precedente desastroso.
Contra um homem prevenido, dc grande força
fííiiçEi, protegido por amigos dedicados, e qum
se cneomrnva em ^ua casa eníns os guar
dns, cm uma cidade de sua confiança. Fnr
Mrto, pjira perpetrar o asSft&inio foi íiúfiçs-

sãricí mjki Ur me, iilúm dç uma coragem atuspi-

rudu tm violenta paixão. O punhal ú miús se

puro do que a pisiola t mas exige braço mais
valoroso c vivaeidude, c eompoiEa muiores ris

cos. r.si.ou convencido de que ^ segundo
rtísassrno nàu ignorava quç coma ji uma
morte ccrcji. ptvis somente um espírito fraco
poderia aJiiti«nui quaisquer esperanças, ç a
ntíuieira ptjr que se houve; hem mostra que não
carecia dc inteligência c coragem. As razões dc
tal ícp.urnnça são complexa, nossa imagina
ç£tt fiucndo dela, c %W uós. « ttuc t?ein emeiuie.
O atentado ooinctido fieno dç OrJÊans não

sc asscmdha m precedente, Q uxito é imputa
vcl íiíj acaso mais do quç ü rcsofuçaii. O golpe
não fora moriaj xc não o quisesse o desLiaio.

Atirar de loitgç, a eavaio, contra alguém igual
intnie montado e movimcncaniio-st com a

montaria, mai.s tknnonstra a preocupação dc
fugir do que h de auçnar no &!vo. O £]ue acon-
teceu cm ueguidu comprovou l>. O
ficou tão perturbado com a idèía <Se ter aicn-
adn contra ião alio pcE-.sooagetJi, qac perdeu a

cabeça. Para fugir, bastava- lhe mraveasaro rio

e juntar-se a seus amigos, H Ü?- mais dc uma
vez çuisa análoga paríi fugir a perigos menores
c julgo quç o risco nio é grande, por mais
largo que seja u caudal, desde que o cavalo
possa entrar facilmente m água e que <foüLriro
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hdo exista um ponto onde abordai-
.

Quusdo
comunicaram ao assassino do Príncipe de
Qrangc o terrível castigo que o aguardava,

diüÈC apenas: “esperava-o c hei dc mostrar vos

que saberei suportá-lo",

Os assaasinus. Lribu da Fenicia, entre

fis maometanos a reputação dc scr devotos c

Castos. Consideram que o cannmho Jita:s curto

p?rg n paraíso consiste em malar alguém de

outra religião. Atacam não : aro sozinhos, ou a

dois. c vestidos sumanaméate, inimigos pode-

rosos. Sabem que perderão a vida e não
tomam precauçáo dc espécie alguma. Assim
foi assassinado (daí o nome da tribo) em éuu

cidade* durante as Guerras Santas, Raymond,
conde de Trípoli. E também Conrado de Mont-
1'errat. Os assas si nos mostravam-se orgulhosos
de ter realçado tào bela obra.

Capitulo XXX
A propósito de uma criança monstruosa

Rcslrinjo-mc an sjrnplcs enunciado dc urn

falo, delinik) nos irtcdicoi o comentário: vi

ortlem Um menino que dois lMuneiu* ç uma
mulher, os quais diziam ser seu paL gçu tio c

sua tiü, pretendiam çxibtr para ganhar alguns
soldos. Es.se menino que tinha rxaiamente qua
lof/.c meses, apresem as- a aspecto normal.
Sustentava se sobre os pés, andava c bnlbls

ciava como qualquer criança da mesma idade:

seus gritas, entretanto* pareciam rcvdar algo

particular u. até união. nada pudera somar em
matéria dc alimento, a não wir o leiie da ama.

O que lhe punham na bocaífizeram no diante

de mim), mastigava um pouco e rejeitava,

recusando ^: n engolir T-mrr: a teta eo umbigo
ligavu se a ouira criança. sem cabeça, com o
ur ideio intestinal tapado mas inteiro quarto ao
resto. Es.sc ahorsn tinha um braço mais curto

do que o ou Em, o qua) se havia quebrado ao

n^cer. 0% corpos pareciam defrontai su í tra

como sc uma criança pequena houvesse quen
do grudar 4: a mirre maior, A junção mesma
flím Liltrnpsmsva <|unlro dedo^ de largura mais
ou menus e erguendo o eorpn menor vLtüc o
umbigo do maior, beirs cumo .l linha de sutui a.

Quamo ao aborto, nao se lhe via o umbigo,
mas sim o resto do ventre* e as pauls livres.

braços, nádegas ç pernas, que pendiam bulou
jantes junto ao corpo do maior* alcunçundo a

mcLade das pernas. Aurcsucntava a ama que
esses dois seres urin&vam Cada qual por acu
lado; que os membros de ambos ^ alimen-

tavam igual mente bem c eram muito vivos,

embora os do abono .se mnsLraiiscm mai.i Irá

fieis* Esse dupEo corpo c esses múltiplo* mem

hro í> ligados a uma só cabeça, poderiam muito
bem constituir um bom prognóstico para o
nosso rã, pressagiando a coexistência ún vã
rios pari idos sob as suas íeis. M;-ls é melhor
deixá-lo de Indo, poi.s. os acontecimeu ít^

podem dcstnemi lo. P. mais seguro prognov
ticur om fatos consumados “mediiuicc imerpre
tdçocs que os enquadrem nas conjeEiifas”.

como diz Cícero e também Epimcmdcs + de
quem afirmavam que adivinhava “para trás”.

Aettbn dc ver um pastor do ivtcdoc. de trinta

ano* mais ou menos, qiic não moslra vestígios
da* partes genitais Apresenta no lunar delas
três orifícios p&ldü cjusi* urina consiamcineme.
Icm barba, sente desejo « procura as caricias
dm mulheres.

Ox que denominamos monsiroa não o sao
perante Deus, pois no Deus distingue e upreuim

imensidade de Sua* obras* as formas infini

tas que imaginou. É provável que ia! ou qu.it

que nos fiipoma se prenda a mitra do mesmo
penero, desconhecida do homem e que no
L-n canto íl’lvlc provenha. Tudt^ a que emana dc
Siuft Lfiflfliijt ftalwidoi i^ é LjcIm ç <ict;urr*í dc Iclfr

gerais; mus, as relações ílcssãs coisas entre si e

sua ordenação escapam nos. homem não
se admira com t» que vê srniúdç, ainda que lhe

ignore a origem; mas se ocorre o que nunca
viu. considera o um prtKÈífc-io^V

1

Dizemos daquilo que sç afima do que
vemos habitual meruc que t contrário ã n ature
/at eudo, eniretiiniü. obedece àí suas lãs. A
r fiz.ão universal e naiural deve pois expuk^r dc
nós a surpresa que u novidade provoca,

‘ut
CiecrOí
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Capítulo XXXI
Da coiera

PI.iit.arco é sempre admirável: prlnci-puJ
TTiçnLc quando aprecia as açues humanas,
Assim a* çicdcmes cuidas que diz no paralelo
que estabelece entre Lieurgo c Nunan, acerca
da. simplicidade dc -espírito com que abando-
namo* os filhos ã orientação -csdusiva íjus
pais, F.m suu maíor[ü H nossas instituições
admitem, como diz ArísLtHcÈcs, que cada qual,
a manelm dos ciclopes, governe rnulhçr ç H-
llios ao sabor de sua imaginação mais ou:

rmnou louca. Somente as constituições da
Lacedemunia c de Creta oferecem leis pura ;i

educação da criança. Quem não percebe que
em uma nação tudo dupende da educação-
moral c física? E no CíiiartEO ç!u continua sem
ncrilium ertccrio, ã merce dos pareníes. fu?r lom
cos qug sejam, c maus,

Q líamas vezes, nu rua, (ivc impera de vin
gar, jl meu mudo. o.s meniflctt que vlü esloju-
doSi abof«[«6doü, machucados pm um pai em
furor. Atentai pnrtt essts brutos-, 1'nces cifu
gucadat. ulhoN clruilamcK dg ruiva (c segundo
Kerédoto a* doenças que nos desfiguram são

as rnjiiu perigosas), vociferando eonira ^rçs
que mal ivgnrann n chupetas “in&-ndmoi a
wkrii c oa empurra como rochedo abrupto
que. perdendo seu pomo de apoio. rola monta
nha abatflü *'' 1

. Das palavras passam aos. gc$-

10 c ' cèk os pobres pequenos feridos* estropia
do^ Síffl que a m atiça se incomode, como st
rs ao se trotasse de criaturas <la nossa comum
dade: “jigraciçee te a pátria, por lhe teres dado
um novo cidudão, desde que o tomes idôneo e
útik ou lavrando a terra, ou naa artes da pa?
ou nos serviços da guerra iü -

Não há pnbcão que mais perturbe a çqüi
dade do.s juízos do que a cólera. Ninguém hesi-
laría em condenar ã morte um juiz que sob o
império desse sentiinemü punisse um crimino-
so: por que então nossos pais e nosiüs profcii
sores forão t> direito, quando irritados, de açoi-
lar uma criança ou lhe infligir qualquer
castigo? Já não é corrigir, ê vingar- se. O casti-

gy deve ser uma espécie de remédio para a

51*' Juvenal.
= * ?

lei.

criança; admitiríamos que um médico se enfu
recc.sse c agredisse o doente?

Nõs mesmos, a bem dizer, não deveriamos
iamais levimiar a mão contra rtos$<K servido
r-cs sob o imputso da ui-lgra. Adiemos a priCMci
çãci de coiuss ate que nosso pulso serene ; u

coisa bã de parecer- nos diferente quando nos
acalmarmos. De outro modo a paixão è qui:
comanda; da é que fala c não jkjs, e sOb a sua
influencia as faltas se ampliam, como ocorre
com as formas v^tas através da neblina. Quem
tem fome. quer carne; mas quem castiga itão
deve ter fome ou sede, tanto mais quanto o
Castigo c mais eficiente se aplicado cum medi
da. Condenada por um homem enfurecido, a
vÉilmEt imagrtiu ter &ido injustomente punida
Alega cm sua defesa a exacerbação do amo.

roslü esfoguendo. seus palavrões, a iikfuie
laçao étn que se cttctmirava. “Seu rosto incha
de ódio, suas veias prôttjwiu hu$ olhos deitam
renos mais ardentes que os do.s olhos de
Górjtmc tDV'

Ktljiía Suetônio que Lúcio SiUiimirto^
ccmdcJiado por César, apelou parn o povo c
Hjhísve ganho- de causai cm virtude. prineipuE
mente. <3 n íntimos idíide e du dtifc/a com que
César ü julgar».

Dizer £ J n/er srio çoisas d de remes c u preei
so «íínsfderBr separadamente sermão c pwd\
cante. E não deixnrmot de tirrir puriido do,s ví
eisí^. do clero os que tentaram ne.sle^ tempos
ftLgnlar contra « verdade da Igreja. Mas esta semm cm outroí Lcskmunhof: Semelhante
oriemação é errônea c tudo perturba; um
homem de bons co^umes pode rer opiniões
d Í£çu eiveis $ Lun rnau indíviduo pregar a verda-
de, o que até um íncféu pode fa/cr. É sem dúvi
da maii bela a harmonia emre fazer e dizer, e
nãti preLtndn negar que nesse çílko mais ainori
dadG tenham os ajos, c maiseíjcíéneia.

Rudâmidaa ouvindo ucn filósofo discorrer
acerca da guerra, dizia; "belas palavras, mas
quem as protere não deve ser crido, sélí-ü ouvi
dos ii-im estão j amillarizad-üíi com o som d;iK
[romlvctas

1
'. ClerVmones, ouvindo um retórico

^ 03
Ovídio.

éD * fim outras «lições Mciniíi^ç fala de Caiu
P.ahirio, íN. do T.)
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ía]ar da valentia. pôs-sc a fir rutdos-annínLe, e

como o ruirei sc formalizasse, obsti-vou:
"rir-me-ia também sc falasse uma andorinha,
ao passo qué uma águia eu escutaria com alen-
çào”. Parece-me que Os escritos dos antigos
noN mostram a saciedade qu^ que-m peeis.?! o
que diz impressiona mais o leitor ou o ouvinte
do que quctTl tião está convencido d-C suãs
palnvrg.s. Vetfe Cícero referis -^e ao amor à
liberdade, c vede Bruto: os escritos deste úki
mo provam que er;i homem capaz de pagi-la
com a vida. Que Cícero, pai da eluquéncia,
PaEc do desprezo pela morte e que Sèncca traLC
do medito assunto: aquele e moíe c sentimos
qnc se pronuncia acerca de uma coisa de que
ii ao está convencido, e não nos fortalece; já c >

outro anima c inflama, Nunca leio um autor
que trate da virtude c dos atos que inspira sem
procurar sabei cumn üc conduziu ele próprio.
Veado os cforos, em Espâría, certo indivíduo
de costumes desregrados propor ao povo uma
coisü útil. mandaram -no calar ç pediram n uni
homem de bem que se apropriasse da ideia e a
^prcuata^^

As obras de Plu turco mostram bem o que
ele foi, c creio conhecêlo a fundo, Fmreiamo.
gostaria que tivermos alguns documentos
sobre sua vi-dn c sc mç afastei do assunto foi
para nwtcm&r um trecho de Au lio Gélio* o
guuJ no$ dá uma idèju do* hábitos de Plutarco
d mc reconduz ao meu tema. Um dos escravo*
dc Piuiarco, homem mau e viciado, mas que
ouvindo .sua', aulas, retivera, cmbom superfi
ctdrncruc, algumu noçGeu de filosofia, fora
ddspojadu de suas roupas para ser açoitado
pijr Cã usa de a Ipuma filia comettdn. A príneí
pio. lítiquanto o n^oíuvum, resmungou que
“não tinham razão, que nadu fiiMra"

1

; irm
seguida* pôs -sc s gritar c a injuriar seu amo
censurando- lhe por "nio agir corno um filó

^ u,- ! jflLctú.v:* -^r, que rriusliv, vç«s o
ouvira dizer qula nociva era u eólcra, que
escrevera mesmo um livro sabre o assunta, e

quí, mandando açoita to, a ele escravo K sob o
impuJsjo ti a irriiaçiú. desmentiu Completa
mente iais liçucs". Ao que ptul&rco, muita
cai mu, respondeu Friamentc: “Come podes jul

gar se ncsw momento me acho enfurecido?

Minha fiflíoilòoita, minhas pai livras, minha cor
dáo te alguma prava? Não penso ter o olhar
BgAfrcotlo, nem o rosto perturbado Tampouco
vocifero., Estarei vermelho? Vem-me a espuma

lábios? Escapam me palavra^ de que
pnssa iiTrcpínder-mc? Tremo porventura? Pok
sào esses os verdade iros sinais da cóleraT E
voltando-se para o quu manejava o açoite:
Contínua tua tarefa enquanto discuto com

esse indivíduo."

Arquitas de Tarento, voltando dc uma guer-
ra em que exercera as funções de capitão ge
neral. encontrou Sua casa descuidada e suas
terra* incultas. Mandando chamar o feitor, dts-
sc-lhe: “Eu tc esfolaria com prazer se não est L-

vesHtí zangado"- PEatiu assim agiu lambem:
foriemenic irritado com um de seus escravos,
encarregou Espeusipo de casíigá-b. descul-
pando-se de nâo n fazer pessoalrneiite, porque
estava com raiva. E o iacedemônio Carito
assim apostrofou um Uiíota que se mofava
insoknte: “Por L>cus que tc mataria, SC não
estivesse com ódio

A cólera e pai vão que em mc&ma sc com-
pra,: e u si mesma aplaude. Quamas vezes,
lendo agido sob o impulso de um erro nós nos
ir]'iLamí3s contra a verdade c u unocéncb
comprovadas? A propósito, eis um exemplo
admirável tirado da antiguidade: Pisão, que
sumpre sc mostrara mui virtü(.tMj. enraivecido
Lontra um saldado que pari ira ím companhia
de outra em busca dc provi soes c voltara w>íi-

nho .sem nada poder dizer do J companheiro,
convenceu se dc que e&tc fora assassinado c
ineoniinemi condenou á morte a que voliara.

Eslava cbtc uo pé da brea quando chegou o
outro* que se perdera. Todo o cséicim o roeebe
com aclamações e depois dc k abraçarem são
ambos levados à presença de Pisão. n.i certe/.a

dc rjnt: ;ikgr:iria com o aéoiUccimenro. Fr>i

cmrciantií o contrário que ocorreu, Deripeitado

c ainda encokriiada, inspira lhe £ paisãa um
raciocínio sutil, h cm lu^ar de um inocente, vc
no unw’1 tres culpados que condena á meuma
pcnii de um ptirque jn fdr^ condenado,
outro porque w perdera c sc tomarn culpado
du prímeíru conücmaçàu c o carrasca j.xsr ter

dc^ob<;deCíd,Q us suas ordens.

Quem jj se lu^uvc com mulheres obstinada*
r^bí da raiva que as invade :,ç opcmias á sua
irrimçào o sUèncío e :i indiferença, Ctilio, o
orador. tr.i por temperamento cKircmamcnic
cíílêricoi aJguéin de génio .sereno c çoncilianic
quí eom ek ceava vtnha aprovaodH.i Luda o que
nu via a fim de mo dar pretexta a discussões.
Célio, impaciente par nâo poder abuidcmar-sç

u sc ii espírito dc comradíçào, exclamou:
b

Thir
iimor d-c L>eus, dize qualquer aotsa que cu
Possa d kc ui ir". Assim sàa as mulheres Erri

lam-sc íi penas para ter uma oponurtiijiidc dc
irriiiu 03 ourrasj imitando áksa a* leis do
amor. Falando Fõclou cm publico, incerrom-

peu o ufgucm com víalcntas injúrias: hVwian
caloii-sif dcixanicllit que i> mierLoculcir' c^pun
disse sua colem. F.m seguida voltou stn seu di^
curstj sem aludir sequer ao incidente. Uni la!

desdém t a réplica mais causticam# que St
possa dar em semelhante circunstância. Digo
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amiúde do homem mais colérico de França (a

Lxilcra c -sempre um defeito, mais desculpável
entretanto em um militar, puís cm certos cusu.s

n^o a pode eviLiirJ que nko conheço quem
tenha mais mérito cm &e dominar^ 5

. Ela o
agita com tanta fúria e violência que etc precj

sa cruel esforço para se moderar. ^Assim.
quando midosamertle n fogo oqucce o de
cobre; a água ferve, enfurccc-sc contra flan

cos que a mariièm presa, transborda espuman-
te. nâo mais contém sua força e seu vapor
sombrio escapa e se ergue no ar b<i fi ”. Quanto lí

mim, nao sei tlc paixão que mais me custe d is

simular c ii àu me agradaria pagar tào alto

preço pela sabedoria- E. no caso não me inte-

ressa tanto o que se fase quanto o que se deixa
de fazer. Alguém se jadava junto a mim dado
ÇUFU t Compostura em verdade notáveis de
seus hábil os. Respondi-] hc que, mostrar

sempre igual para com todos em quaisquer
circunstâncias, efu meritorío, principal mente
em quem. como ele

r linha altas fu tições e

muito se expunha ã critica alheia; rtln^ o que
importa pLirticíiliifmeTUç c preocupar -se com o
que ocorre dentro de nos. E não me parecia

que cuidasse de seus tMcrusàfrs esgotando- se

irtimormcnte, como eu tem ta que etc t> fizesse,

para conservar sempre urmi SctxtiiJude exie

rior.

N6fi nos impregnamos de nossa própria có
lera, dESsimulando a. l*a/emos mais ou menos
0 que Diôgenc* dizia u Dcmôsícnes, o qual,

receoso de ser vísio it,i taverna, escondia se

dentro dela: "Quanto mais recuas* mais pene-

tra*.” Aconselharia ames a dar por vkcs
mj li somente um bofetão no criado de prefe

renda a torturar *e purtt parecer sereno. Prefi

ro dar liberdade às minhas paixões a ;tbaJ’ü tas

em meu detrimento, Em lhes permitindo que se

expandam perdem elas sua força t é melhor
que atuem i^uLcrbu rmente do que coiura nós:
b,

3iS ítnénçai visíveis da almn sáo as mais
bciiigmis: a* mm perigosu-s são as que se

escondem sob a aparência da saúde* 0

Aos que tenham motivos pura iiritnr-Se

aconselha que se conr rolem e nân esbanjem
nua cólera, pois Isto Lhe atenua ns eFçitiM. As
gritaria^ constantes convertem se em hábito;
não mais se lhes dá atenção. As cenas que
1 azemos corn um Criado ladrão, nfui as sotn?
ele quando «ão n repetição das que lhe fizemos
cem vezes por não ter lavado direiio um copo
uu guardado uma cadeira. Aconselho-os tam-

" n ü
Nif> «Ç sabe se Montai gne alude a dCLêrininjala

pí^sôfl ou sc fala cm tese. A frase ê obsciira. (N. do
T.)

5 VírgíEio.
11,7 SêncLa-

bem n verificarem se sua repreensão se dirige

realrtieatc ao culpado, pois as mais das vezes

já gritam antes dclc se apresentar c continuam,
horas a fio. depois de se ir: “o insensaio q ar-

não sc domina enfurecç-íLe contra si

mesmo 5ÜC ".

Se gritam contra a própria sombra, desabam
raios urtde não se encontra quem deva recebê-

los nem ninguém que possa aprove itLtr a liçáo;
l
1 nç estrondos apenas ensurdecem os inoccn
tcs. Há também que censurar os que esbrave-
jam no vácuo. Cumpre reservar tais gestos
para a* oca&iocs oportunas: “Muge furioso o
touro contra seu rival; Colérico pisoteia o solo.

volta-se Gontrn o vento e do chifradas nas
árvores; 50 Í+T

.

Quando mc irrito sou violento, mas a cólera
[um pouco c grito o menos possível. Entrego
me por certo à violência, porém não fico fora
dc mim ;.i ponto dc proferir paJavriis injuriosas,

c é oom perfeito conhecimento dc causa que
assesto minhas iuveeiivas, procufando acerlar

no ponto em que mais firam. Mèü?i criados so
írein menos aliás nos casos graves do que nos
insignificantes. Estes mc surpreendem e quer n
infelicidade que se caímos cm utn prccipido
jhjiíço importam as cjtuaaík vamos rol and õ alê
O fundo, C scrnprc mais tlcpie^a, Nu.s casos
graves, quando Lodm cíípcrarn urna cí^crii

proporcional c jimn, apraz -mc de.silutií-Jos,

fMjis sabendo ait cjticlc pode levar umi (lesme-

d ida irriUição, ponho-mc dc atalaia e me dom i

no; tim se sou tomado de surpresa, u cólera
apodera se de mim e arrasta- me mais longe do
que fora norrnal, Com ms que- léin q

dirÉiH) de discutir comigu, entro cm acordo:
^Quando virdw que começo a imiar-mc, dei

«i-me prosseguir, ccrio uu errado, até ti 11 nu
cu farei o mesmo.** Á icmpestadc n,i sce cóm
eleito unícnmcnie dus cóleras que se entrecho
cam; nao Lêrn uma origem comum, decorrem
por vez.e.H uma da outra: deixemq Las seguirem

seu curso c teremos a puz. Essu dclermÈníicào.
boa sem dúvida, í de ditícil aplicação. Âs
ve^cs acontece’mc em qucsióus de ordem
domésiíca fingir que csiou zangado. Nli medi
da cm qu-j a idade mc wrnã mais sensível às
contrariedade^, esforço mc pnr não eedtr a
esse sentimento, e zangar mc iamo menos
quanto maior disposição tenha para o fazer, t-

isso, embora, em minha juventude, tenha sido
dos que menos sahj&m modcrir-sc.

L’m;i palavra ainda, antet de terminar este
capítub. Arrsíótdes dii-; que a cólera è por
vezes utilizada coeyiq arma pela virtucLt ç a

Claudiaiiú.
359 Vágiluj.
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valentia, o que me pareci- ccrío. Entretanto, os
que divergem de Opinião neste ponto objetam,
com espírito, que sc trataria então dc uma

arma muito especial, pois manejamos as <jy-

rras armw e por essa somos n-umejados-. não a
guia a nossa mão, da c que nos conduz.

Capitulo XXXII

Defesa de Sêneca e PluUrco

Minha iji li rn idade com essci Filósofos, n

ajuda que me proporcionaram cm minha velhi-

ce e lambem este meu Ijvro escrito quase uni
camenfe com ü que ddes Lirci, COíiSlJtltom

como que a obrigação, para mim* dc lhes
defender o nome.

Vejamos prinidramcnrc Scncca. Rnlrc
iirómero* opúsculos que a religião rdurniauia
distribui cm defesa de sua causa, alguns dos
quais lamentamos. pcJo estiío. rtâo tenham vi-

sado melhor Hm, deparei com um cujo autor*
para melhor demonstrar certa analogia cnire
Carlns IX c Ncro* c cmrc o falecido Cardeal
de Lurcn» e Sêneca. compara o* destino* que
guindaram csics íitlimos a conselheiros dc seus
príncipes, bem como suas conduta * e seus
erros. À meu ver, ha nissn honra excessiva
pnra o Cardeal, pois embora ^ja dos que mais
CMiiiTiJixii seu espírito, sco dcvotrimcnto ao rei c
a religião. c embora quisesse 3 sorte Jd/e lo

rfca^cf em um secukf ião necessiirwlo dc uni
digniiãno da Igreja de tão alia nobreza e tão
cfipit/ dc desempenhar o seu papel, vejo inc
forçado a observar, a beaii da verdade que nau
considero sua capacidade üompuràvd ã dc
Séiwca , nerr\ nu a v u t udc irto &

t

ande c i-Csol ui a
quanto adeslc.

O opúsculo a que idudo apresenta uma
exposição nS-w injuriosa do que foi Sênccm
ura suas diatribes de Díori, historiador cujo
testemunho mc inspira pouca confiança, Aniu 1-

dc mais nada, Díon c versátil nos seu* julga-
mcnios. pois ora eomtidcm Séneca homem mui
sábio c inimigo dos vícios de Nuro, ora o p

i

n 1 ;j

como alguém dc natural avarento, propenso ã

usura* à ambição* à covardia, no prazer, djatm-
do sc Jitosofp i! desmcfiiindo suu.s palavras
com _ seus atos. L\m segundo lugar. os editos
dc SánLícü revelam tão viva virludç, itolcs ele *e

dcfcnçlc tão bem contra ns acusações dc que foi

objeto, um particular as refcrcnics a sua Hque-
/a c a seus gastas, que ruo posso acreditar em
nenhum [csttmunho uemuário. Ademai.v, è

mais normal acreditar-sc K a esse respeito, nos
hiato ri ado rt-â íuenunus dü quC nos gregas C nos

estrangeiros. Orn. Tácito e os outros falam
muito haníoSnmcnte de sua vida e de sua
morte e o rcpresenium como um personagem
de grande virtude, que desempenhou seu papel
dc maneira perfeita. An julgamento de nfan.
Censurarei apenas uma coisa, mas caracterís
l.fU:i: CKRC historiador tem tão falha percepção
doy ndjíúcios rtimaníJS que Ousa tomár O pauj
do dc César contra Rompeu, t 0 dc Amónio
comra Cícero.

Passemos n l

1 tuLiifeo. Jcan Biidiii,. iim

Nms auii. lrc^ dc no.ssa época, mais avisado c
infomifldo do que a turba dc cstrcvinlíad erres

do scl'uIi'1. inerccc. a meu ver. ser ponderado e

discutido, Acho 0 um tanto ou quanto icmeríi
rio tio truuho úv «tia obra íncírul^du "Método
pura fadlítar 0 estudo da hÍMória" c no qual
ueusa Plutarco não somente dc rgncrâhciii (<j

que não o discutirei porque nüo mc -limo cum
pccentc nesse puní(», mas aindu de haver regis
trado foto? incríveis e do domímodn fübytu. be
Krfuvesse dito l<

fiitoa erroneamente rdundra*
1

,

não houvera muito quú opur fl ac»mç«>, pois
0 que nàü vitno* ha que tirar dc outrem, em
confiança. Por outra lado, reconheço que PI

u

tnrço no* dá por vezes vwsAes diferente» d<>

™;rno fouti, como no dt^ pjtgumenia dc
Aníbal nccrca dos três maiores oupitães.o qual
tiào é icíèaiieo, na vida dc Ptamínio. ao que se

k tta de 3
J
trra. Mas afirmar que aceitou Camo

verdade irem fatos inanveis c impossíveis, ú

acusar dc erro lIu julgamento 0 mais judie b.to
historiador do munda.

Bis um cKcmplü citado p^ir Badin' "assim o
«sq de um menino da Luoudemõnia, a qual
para qnu nao percebam st-u rou^deísa que n
raposa escondida por baixo de fiua roupa lhe
"roa c> vaitrfi

H
, Acho ameji du tudo qnc o exem

PJü L f1| al escolhido, purquamo c mais difícil

estabelecer limitei as faculdades da alma do
que às forcas laicas* que pndcmm avaliar mc-
IhiNr Fixando lhes um giuu suptirlul ivn ilUforis-

ponível; por lsíso sê me coubesse escolher, prq
curaria exempiode outra ordem, de foto menos
Cnvet, como ü que dtí ruspesto a Pirro. ”p
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qual T embora ferido. assentou tao formidãvc]
Êulpe de espada em um de scan inimigos. intti-

ra mente armado, que lhe partiu o corpo cm
duas partes". hJo exemplo dado por Bodiu
nada encontro du milagroso e não admito a
desculpa invocada paru defender PJuLarco, o
y]Lt[ú teria acrescentado: uao que dizem", para
que nüfj acredttãs ternos de maneira abftülüta.
cocam su fora do que se tios Impõe pela aníigui
d ade e ü respeito às tradições religiosas, não
desejasse

- que déssemos Pé às coisas in críveis
em si. Estas palavras

fiS

ao que dizem". não sc
cn con Lram no texto colti esse fim; pais, lojto
cm seguida, c ai ada a propósito da coragem
dus crianças na L acede morna- cir;i -nc.s fatos
mais incríveis ainda- como por exemplo o que.
antes dele. Cícero jà rçjatlira dizendo que o
testemunhara ^in loco _ bíessa cíjocu. escreve
l
J
íiiLaren. havia crianças que, nas pryvfii a que

sc sujeitavam diante do uJtar dc Diana, supor-
tavtim o açoite ate jorrar o sangue dc seus cor
pos, não somente sem gritar mas ainda sem
e.eincri c houVc mesmo aljítim.is que ts suporí a
ram até a morte.

P tu turco conta-nus também, apó* cem ou
(Tü.h que o verificaram, este lato análogo ocor
ridn em ft.sparln; lervdt) .mia brasa caído ckn
tro da niíirjga dc um menino quç aspergia
incenso, deixou de que da lhe queimasse o
hl aço. a ponto de sc sentir o cheim da carne
diamiiscjiíla, Era costume desse povo zelar
ncima de iiido pela sua reputação c nada lhe
parecia ruais vcrgonhiMto do que ser surpfcen
thdo roubando, o que explica y tenacidade c
resolução do menino que se deixo ü roer peta
taposu. Lstou tão convencido da grande** de
aJma de tais Jurnitns. que o fato contado por
Pklarco. longe de m rne afi gerar meriveh
como quer Bodifi, nada me parece oferecer de
i aio nu estranho, A história de hspnna está
alicia de exemplos enais rudes ainda e que não
^ verificam nas das demai* nações, Caberia
Chtão julga b fabulosa dC principio a iTrrt.

Am [ano Martdtno canta, a propósito Ue
roubo, que em seu tempo nào haviam ainda
desenhenti lortiirÉi çap^/ dc obrigar os ogíp-
ems a confessarem êk&c delito que lhes era
habitual.

Um camponês espanhol, torturado para que
denunciasse os cúmplices do assassínio dü
Pretor Lúcio Pisào. berrava durante o suplício
advertindo seus íuriigns “que não se prtõcu
pasmem e assistissem tranquilamente ao c.spctá

cu Lo, pots não huveria dor çapu* de lhe arran
Car quaisquer indiscrições". Nro primeiro dia
nada mais conseguiram dde. No dia seguinte,
an transportado novametue para o suplício,
desvencilho u-se do*; guardas c preci pitou -sc

com rt cabeça contra um muro, matando- se.

Epicarts esgotara a crueldade dos carrascos
de Nertv suportara. durante o dia inteiro, toda
espécie dc torturas, sem nada revelar da conju
ra de quu participara. Levada novamente ao
suplício no dia seguinte, membros parLtdoq
amarrou um cordão do vesUdo a um braço da
cadetra de modo a formar um laço;e passando
a cabeça por ele Largou o corpo, enforcando
su. Assim morrendo corajnsamcntc. depois dc
ter suportado çom p-ue itnciâ invencível os lor
mentos da vespera* como que ^csaflava c
escarnecia o tirano c animava os que sç dispu
Msseiii a imitá-la: nas conspirações.

he indagássemos de nossos soldados o que
viram como testemunhas e rjtorqs em nassas
g?]crraí cif is, Inúmeros feito* âç ct?raRcm,
icsisiéneta c tenacidade, nos .seriam contados.
Intos ocorridos com e*ia mullídão amolecida
em recanto, mais cie min ada do que a classe
tnass byjíia do h^itu.c que seriam comparàvui'.
aos que nos ofçrecc a história de Esprirla. Scí
dc cumponesc; que deixaram que ílt^ quer
nuiüscm a planLD do.K pe^. lhes esmagassem ís
flitas dos dediís wjb o cão da pisínhi. ou lhes
UEiiJirrassem » fronte com uma corda nic lhes
olearem os olhas da cafa. sem -sequer falar dc
seu re^aic. Vi um deixado por morlo cm um
fosso ; cstava inteirjimenie nu, üpeícoço Lnch:i
du i; ferido pela cordrt com a qual o haviam
am arruda üó rabi; dc um envido; o corpo s,iit

grava com cem golpes dc putihat, dadas nãe>
pum a rnaliir e ütm ptLra a amcdroruur. Tudo
suportam ate desfalecer, resolvido, como mu
dÊSíít, nntcíj a sofrer mil mortes do que u falar.
I.;ra, no entanto, um das mais rio in .lítríçul

LOres cia rçgiâo, E quantos nSo ternos visto que
sc deixaram larturar c assnr por tfpinnMís
iilhcius, que nem sequer conheciam bem! Ví
ccmetm de mulheres Cdticm que as da Gaxco
íiha sftLi partícula rmente cabeçudas! Capasçes
dc .su|H)ftaf o ferro cm bcuaii ^em desmentir ou
renegar uma idéia qualquer desposadis
momenu] dc raiv«, Exasperam se. antes* solvas
golpes; u quem invciKuu a hJSEÓria daquela
eujo marido n ameaçava e lhe batui pi^r nin
purar de eliutuar lhe “piolhento" e que. jogada
ri águn, amd:i faxiíi com o.í d^duM o gt*to
csm:i,}'ui um piolho, imaginou em verdade um
como muito curactcrisEiço de.s* a i>bíiLi.naçàa dc
que a Ihulher nos dá diíirLajnenLe prova*- e a
obstinação i

L irmã da íenacidade e da re.solu

çào.

LVinia disse an tenor mente, etimprc não jul-
gar o que é c o que não c ste^ufido a nossa çp íj

cepçãíi dc Verossímil bançíL t. grandç erro (e
]i;tLi o digo pi.^r causa de Fkidirt) em que caem
iTsiiitos c muitos homens, não querer acreditar
que outras possam saber ou desejar o que mo
se sabe nem ambiciona. Dir se- ia que eadíi
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qual ê um modelo, por excelência, dn natureza
humana* de acordo com o qisat os demais
devem çonduzíí-sc; c que tudo o qjc nào se

adapta n esse modelo 6 falso nu errado. Se
apresentam a alguém algo que outro fe7 ou
Imaginou, paru o julgar, toma-sc a si próprio
como referencia; o que peje se verifica c que
deve servir dc regra, Que perigosa c insupor-
tável tolice] Quanto a mim, considero certos

homens, principalmente da antigu idade, hem
superiores: e embora mc reconheça incapaz, de
.vcguir-lhcs as pegada». ainda quede longe, não

perco dc vista. Percebo as molas que 03 cr-

guem acLma do vulfio, Lon quanto não as
encontre cm mim. Assim me conduzo igual-

menCc ém relação aos espíritos infcriorcn que
nao me espantam e cuja» ideias nào mc recuso
de caso pensado a considerar. Compreendo
mutio bem como os primeiros se houveram
para emergir, e admiro -lhes a gr:mdcsa; acho
belos ístíLis impulsos e or apiaydot se minha?
forças não me permitem Imitá lo 1

,. minha
imcligcEicÚL, üc; menos, o? aprecia.

O outro exemplo que nas dá Sodin em apoio
de sua asserção de que PEutarco avança fato*
jji críve is, do domínio da fábula, c o dc Agcsi
Eau icr sido condcmhJü a uma mu lia pcloR èlb
ro* por ter conquistado o coração t a toa von-
tade dc seu n concidadãos^ os quais já não

juravam sen cio por de. Nâo vejo q erro que .kc

lhe possa criticar neste poruu. Antes dc mnís
iiMa, Plutarco devia conhecer melhor os fafos
do que nós; ademais não era inédiio na fircçia
exilarem Se homens tao somente por Nurem
demasiado queridos dc seu* eon tempo rãncoji.

Comprovam no o ostracismo e o pcnalismoi

Kvsc mesmo "Método para facilitar o CüLudü
da história comporta «Jutni acusação cho
Címle contra Plutareo. ksií historiador que, esu
^ctiN paralelos, tão bem comparou os ronmnoN

romanos c os gregos unir-e si, não o leria

Jcun eurn igual imparcialidade ao paragonar
gree-as com ronuinos. 14 Por cxcmpkT 4k
Bodin “nos paralelos emrc Demãsieoes e Cíce

ro. Catão e Aristides. Si la c Uxandra Marcelo
c Petópiilüs.,. Pompeu e AgeíElay, favorecia us
gregos com comparações Inadequadas ” I*w e
alaçaj- PlutflTCo no qyc iem de rndJior c de
fmds adrnirãvd, Pois negras comparações (que
constituem a parte mais apreciável dc sua obry
e n íftiíil . a meu ver, mais pari ieu larmente sv

dedicou) a fidelidade e a sinceridade dos juízos
igualam sua profundidade v vaJ-ur; é um l]lõ-

sofo que nos enüinu u virtude.

Vejamos st é possível abíoJvá Jo quanto á
falsidade c à prevaricação. Penso que o que
provocou apreciação tão desfavorável está na
grande t brilhante surto la que orna os nomes

nomanos de nossa familiaridade. Não rnc pare-
ce que Dermisttíncs possa ombrear n a glória
com um cónsut ou pretor da grande República,
mas quem observa com imparcialidade o que
são realmentc tais homens, o que quis Jazer
PEuiarea que compia seus costumei, seus
caracteres, suas capacidades, mais do que o
seu destino, pensará, contra Bodin. que Cícero
e Catão, o Velho, estão longe de igualar àque
ks que lheü sán comparados. Na^&o critito
Idrü mait feli/. se desse como exemplo o para-
lelo entre Catão, o Jovem, e rOcion. Teria divi-

:-.adtt uma dts igualdade mais acentuada a lavor
dos romanos. Quanto a Marcelo, Sila. Pom-
peu. os ê-NíitOSí que obtiveram nu guerra ção Wall

dúvtda mais imporEiatjÊb que os dos gregos que
Pluiarco lhes opõe. Mas as mais bclns c virtüü-
Nas Bçikí;, na puerra como alhures, nem sxm
pre ^ãu as mai.s laihosüs. Deparo amiúde com
GHpiticÂ Ciijos runriçí se eclipsaram ante o
esplendor dc outros que não os valiam. Assim
l ãbicno, Vçnlídiü. 1’cksino, ela A esse respei-
to, sc devesse rec Incridr a laVor dos gregos
pijderia di/cr que CamlEtt está longe dc ncr
cutrip aravel -i IcmtsLoeleR, os- Grauos a Agis c
Ckúmenvs, Numa a Licurgü. Mdr ê loucura
tentar julpr vni conjunto tantos ca^o.s cspfiCÍ-

llcos t suNoeiívcis de st éncararenu sep irada
mente.

Quando Plut«rco compara dj5e5 permitia-

iluslres. rtrlo quer demonsirar qoe ?ào
E ninguém melhor do que de è capa?,

dv 1'üN^iliar, eurti precisão e imparcialidade, un
diferençriN. Se compara as viiórlus c pr»e/,is
real i/adji'-, no campo dc batalha, o puder dos
exêrcílbs de Pompcii, c scan triunfou com os dc

AgesÈlau. uvres.ecnla: M
ntút creio que i.r próprio

XencrfoíHí li usas sc eornpurú los, embora nada
st saibfl aecrca do que lhe apeteceu escrever dc
AgcstliUi Quando cutsbelece um pwalelo
enrre Usandríi e Si In. diz: "fíímí exisiç ponto de
comparação, nem quanto ao número de viiá
rins. nçrn aos riseos que eorreram no^ com ba-
Lts travadas, pois Lhíimiro .kí'j ganhou duas
haUilhns, t[C.

J

Plutarco cm nada diminuiu os

romano^ ao compará-los eom 05 gregos; não
os depreciou, apc»ai da díiparklaíle cKiNttnLe,

porque não os julgou cm bloco, nem revelou
qualquer preferência, Compara, uns após
outros, certos episódios, tertus punieubrí-
dítdeíi dc suas vidas respectivas e oü jutga em
reparado. Par i nno, para argüi lo de pare ia li

ilade fora preei^a analisar o julgamento cm
eada casL> particulai uu provar que errem em
paraftónitr tal ^rceo cum Lai romano, porque
inuLtoa oum>&, com maior número dc pL>ntos
comuns, mereceriam dc preJerêricia a ctjinpa
ração.
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Capítulo XXXIII

História de Espurina

Nãa pensa a filosofia Ler mal empregado
meios de ação, quando con^gue icimar a

i as.-dij senhora da alma e dar-lhe autoridade
suficiente para que contenha os apetites. Os
que não acham entre eslc:- nenhum mais vio
tento que o do sexo, observam que o amor in

vade a alma e v corpo, possui o homem por
inteiro, abata lhe a saúde a ponta. por vezes,

de exigir a intervenção de um médico para
obter satisfação. Mas pode-se dizer que, com a
participação do corpo, o enfraquece, por-
quumo se sujeita à sociedade e £ sukeuijvd de
se acalmar com u remédio material,

Alguns, desejosos de libertar sua alma dex
ses continuo* ai armas, recorrem ã amputação
dos órgãos que se excitam e se imprmtunam.
Outros, atenuam lhes o ardor c a força com
aplicações frequentes de coisas frfps tomo, por
exemplo, urmi mistura de ^ç|o com vinagre,

Nèc tinham ouiro objetivo os cilícios dc nt>v
sos xriiepassados: eram confeccionados com
peto de cavalo, sob forma de camisa* ou cin
t&s- Contava rne um príncipe, nm faz muito,
içue cm sua mocidade, certo din de festa na
Corte de Francisco I, c estando todos ve.siklos

ii íignr. concebem a idéia fjinatrísia de vestir o
ciEíeto de seu pai, que ainda conservava, Míl^.

não foi capai de u.sã lo até o fim da noite c
ficou doente durante muito tempo, Acreditava
não houvesse ardor, por grande que fosse, que
um ml instrumento não domas». Não penso
entretanto que tenha «ido cr ião vífimq de um
apetite muito agudo, pojs a experiência moyira
que a emoção persiste não raro, par miscrâvcií
e grosxcira.s que sejam as roupas; e o cilicia

nem sempre transforma em pubrt\ Jiabns os
que o usurn * 1Ü

.

XenóçraLcs empregou procedo mais enérgi-

co, Seu* discípulos, a fim de provar hwn conli

nência, introduziram cm seu leito a bela e fa-

mosa cortesã Lai*, Esta aí sc deitou

intearãmcrdc nua, na sua beleza atraente, -Sen

tindo o filósofo que seu corpo, até euião insen-

b ' <l Hâ um trocadilho intraduzível no texto:

“llairc'’". ciSEciu-, c "paiivre tiçre
1
' |\>bre diubo ÍN

doT.j

sívd às tcntaçófiH, começava a rebelar se a des-

peito dos principias c regras que adotara,
mandou queimar os órgãos solicitados 1

Quando as paixões se assenhoreiam cxclusi
vam unte da. alma, como a ambição* a avareza
c outras. criam berrn maiores dificuldade!»

ainda para a razão, a qual nenhuma ajuda
pode esperar senão de si mesma. Píit outro
lado. jamíiin ,se acalmam, ou se siiuínm. untes

avivam c se ampliam. cum n* satisfações

alcançada
O exemplo de Júlio César bnslarin para nos

mostrar qunnío diferem lais apclilt:?, pois

nunca homem algum foi mais dado aos praze
res do amor. Prova -ri o cuidado minucioso que
t ui ba, com sua pessoa, a ponto dc ãpclar para
os meios mais lascivos cm voga na ápocaj

depiláva o corpo c usava perfumes especiais

ex cremAmente raros. Segundo Suetônio, pos

Stita um belo físico, de tez uiva. grande esta

Lura e buas proporções; linha o rosto cheio* os

olhas escuros e vivas. Hm mui tos pautas, as

csráttm dele cnconlradiça* em Roma afa-i

iam sc desse retrato. Além dc suss mulheres

legícifvifts, que trocou quafrç v^ts, e sem ean
tar aí, relações amorusas que teve, na mocidá
de, com Nicomcdcs* rei da bitínia. possuiu vir

gem n Cleópatra., rainha do Fgito, da qual teve

n pequeno Ces4río. H siumo ig uatmánle £unoe,
ríiinha da Mauritânia: Poscuniia. mulher de

Servia Sulpício; l/dia, esposa dc Gabínlo; Ter
lula. mulher de Crasso e acé Múii&, esposa du
grande Pompeu, o que levem o marido a repy-

dsã-la, segundo o* historiadores, PUnarcí)

declara ignorar o fato, mas Os Cúrios, pai c

filhfi, censuraram a Potnpeu. mm tarde., ao
casar se com a filha dc César, u lato de se tar

nnr genro de um liamcni que jhe seduzira a t*s

posa c qye ele próprio qualificava de F-gi.íto,

Alem das que enumerei „ César teve ainda
com amante a Servil Ea, irmã de Calão c mãe
de Marco Uruio, c todos aereduavam que a
grande afeição que por e.sie demonstrava vies-

se de ler bruio nascida em uma época em que
fora possível a César pensar que se tratasse de
^>eu filho. Tenho, portamo. j azão cm julgá-la
çom Lctitlcncia para esse género dt dcsrcgríi



mtniQ. No entanto, quando a ambição, -que
ncíe era grande, se oponha ao amor. nào ácsí
lava em afastar este.

A propósito, vem-me ã mejjtôria o câSO de
rvíaomc. que tomou CopstátUmopta e pos fim à
dominaçàn £rega. Não conhçço ninguém nm
i-l Lccm^ tais paíxÒCS SrC equilibrassem rrtcShor,
Era tão grande rio amor oomo na guerra; mas
Ke;rnpre que, cm sua vida, se verificou um cho-
que cturc o amos e a guerra, o entusiasmo peia
guerra Jevou a melhor. F. ^im ocorreu até
que. avançado cm anos c nicupit? dc suportar
US fadigas dos campos de bataiha, a paixão
pc]a mulher voltou a dominado c leve o sob
Mtu império enquanto o permitiu a natureza.

.

° Muc se conta do Res Ladisbu. de Nápoles,
e exemplo do contraria,. Lra bom capitão,
corajoso c ambicioso, mas sua ambição linha
pnncipá] mente par objeto a satisfação dç .seus
apetites voluptuosos c a posse dc alguma Mc
za rara. Sua marte I oi igual á ^un vida.
Mediante manobra, bem conduzida* cercara
r;H.o bem & cidade dc Florença que os liabiian-
res tiveram dc negociar. Ek propôs refirar-sc c
abandonar assim o fimio da vitória, sob a con-
dição dc lhe eiitrcgarem uma jovem que .se dis
[mpuia pela sua maravilhosa hvtezti. Tiveram
que concordar *, a fim dc prtjçrvar a cidadu
da dtstruiÇ ão> aceitar a injúria lâo-sornenle
prejudicial a interesses p uriku lares, Essa mu
llier ura filha dc um médico ramoso tia época;
o qual. ame tao penosa neec cidade, tomou
enérgica resolução. Enquanto adornavam

;,i

filhíL. cobrifldo U dc rendas c jóias para torná-
la mais agradável ainda a tio estranho um ame,
0 pai jü 01ando ‘Sc aos outros, ftmü-lhc presente
du um lenço maravilhoso, «alancto dd idoso
perfume, para que o usá-sse para enxugar us
panes nos seus primeiros Corria los, ti

que nau esquecem dc fazer m mulheres. O
Êt-iiço erra envenünjuto e o médico apelara pura
ttKJa a sita ciencta. Rm contato com n carne
íxcitâiljj, c quente, entraria petos poros dilauL
di^fi, Com efeito. penetroiioi o vçíjííI-0 t&o
rapidamente que o saneie úo% amante* pelou
de imediato, expirando ambos abraçados,

Volto u César. Seus prazeres nâo lhe rouba
mm jamais uni minuto à amhição. Esm domi-
nou nele sobre toda.1

, its demuõ. paixões c cjter

céu sobre sua a]ma ião completa autoridade
que o levou ontte quis. Em verdade, quando
penso na superioridade d^sse homem e nos
FCPs maravilhosos doces, sinto me despeitado.
Semi conhecimentos eram dt tal urdem que
nao há, por assim dizer, ciencia acerca da qual
f\üò tenha escrito; como orador, no entender de
muitos, superava Cícero, c creio que ele i;im-

heiri assim pensava, pois seus dk ursos corhe-
cido>. pcEu ticulo dc "iuiticatãos*

1

, foram escri

tos para cositrabaiançar o efeito produzido
peia magnificência do estilo de Cícero na sua
apüiogla dê Catão, Nem houve espírito ruais
vigilante do que o seu, mais dado ao trabalho É
realçado ainda por qualidades incontestáveis c
raramenlc encon iráveis em tão alto grau dc
natural idade. Era notavelmente sóbrio e Lao
pouvo diÉÍcil cm matéria de alimentação. que.
tefta vez. como diz Opicu comeu um molho
lesto com óleo para rcmèdk cm vez de nzchc
ciirnum. fim dc não confundir o anfitrião; de
ouira fciiu mandou açoitar seu padeiro porque
lhe servira luts pao diferente do que servira aos
ouLros. Catão dizia a seu respeito que era o
primeiro homem sóbrio a arruinar sçu país.
Esse mesmo Catão tratou -o um dia de
“bêbedo". mm em eirciitisíânciti espeüais.
Estavjim ambOà no Selado; faJ ava-se na cons-
piração de CatiJina à quai pensavam se frllaiisc
Ccsar, quanda. de fora, Ibc entregaram um
bdhcte. Catão, imaginando que ^ tratasse de%um aviso dos conjurados, desafiou o a que
lho entregasse, o que fez César para evilar
rnuiores snspcila.s. Acometei] que era um
billieic de amor de Servil ía, irmã de Catào.
listro leu c devolveu, dizendo: “eido, Ikbu
dci! rí A meu ver casa «pt^trofe implicava em
íinal de desprezo c não em abuso ao vicio úc
btber. Verificou- sc o que nos ocorre muitas
veies quando, invetivando os qwt nos irritam,
nos valemos dat primeiras iriijitjrisiv que níf>i

vèm à boca embora não se apliqueat Ü5 peS'

'Mias em apreço. P. isso. no caso, se explica
liinlo melhor quanco n vício da bebido vai de
pnfi não raro* com aqueit ecn qucefd sugprcen
dklo, pciÉ^ Vénus e baco andam \ untos dc bons
Irado, Comigo dá-sc t> comrariD, c Vénus
mojlra-fic hem mais esperta quando :i sobrie
tladc ã acompanha.

Ds uxemplchs dc tua clemência paro com m
que a ofenderam são numerosos; rellro-mc eM>^
aios verificado^ fora ílo peruado dío guerras
eivas, pm.s cmão ^ua gcncrOAidadç, çomo dc
próprio dít â cniendtT cm seus escriios, visava
conquistar o>; injmigox e induzidos n nio icmc
rem vitória t; dc Césítr. fíe deílC-^ atos não pode
mos dizer que bastariam para. provar a doçura

dc um temperamento, nem por isso compro
vam menos a maravilhosa confiança que linha
cm

_

SJ e a sua grande coragem. Ocorreu Ehc
mu:ias vezej duvulvcr ao?i inimigos, após a
vitória, exércitos inteiros, sem sequer exigir
que jurassem não sc voltar contra dc. fez vá-
rias veze<* prisioneiros certos capilar óc Pom
pCU e iempct'. os Libcrtíuj, Cumo PompÇu consi-
derasse inimigos todos os que não 0
acompanhavam, Ccsar declarou amiínsos qut
sc maiifivessem neutros e não pegassem em
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armai contra dc, Aos propnos capitães 411c o
abandonavam para aderir ao adversário., en

viava as armas de pnesen i-c- r com seus cavalos e

bagagem. Deixava às cidades capturadas h

liberdade de escolher o partido que quisessem,
confiando apenas, para conte -las, na lem-

brança dc sua doçura e clemência. No dia da
batalha de Farsálta ordenou que não ergues

sem a mão contra os cidadãos romanos. Ijis.

na mm ha opinião, procedimento bem perigoso
e nâo é de espantar que cm nossas guerras

ctvis os que como ele se voltam contra a antiga

ordem de coisas, não 0 imitem. São maneiras

excepcionais que só a borte de César c seu

extraordinário pênio poderiam adotar. Quando
penso na grandeza incomparável dessa alma.

dcsctlÈpo a vitória pür lhe ter sido sempre fiel

mesmo etn beneficio de tão miqua c injusta

causa,

'lemos vários exemplos de sua ulcmcnda.
que verificaram no tempo em que Jcve 0
puder e constituem excelente testemunho dc
m,i n.ií u reza, pois. Senhor então dc iodas ns

uoíwis* náo precisava inata Ungir. Caio Mcnió
escrevera contra ele panfletos. ferozes aos quais
do ” responder a uom veemência. isso nâo 0
impediu dc ajudá-lo a obter o consulado. Caio
Calvo que lhe FiSsuslnrn vários epigramas mjii

rio sos* lendo solicitado dc um umlgo que 0
rcconeiliússe com César

,
este condescendeu

cm lhe escrever cm primeiro lugar, t; nosso
bom Caiulo, que tanto o Insultara sob 0 pseu
dnnimo de Mamurra! César convidou-o para
jamar no mesmo dia cm que se desculpou.
Avisado dc que certas pessoas ralavam mal
dele. Itirtiuuj^c a dedarar cm publico que 0
sabia. Sc não odiava seus inimigos, lem ia tis

atnda menos. Descobertos alguns ecmeiliã
bnlos a conjuras, contentou sc com os tornar
públicos, n ào perseguindo os culpado*.

Vejamos um exemplo das atenções que
rinha para com os amigos. A C»io Õpks que
com ele viajava c se sem ira indisposto, cedeu o
único .1 brigo existente e dormiu ao nr Mvrc.
Quanto h su* justiça. pode-se

j uigá la pdo fato

seguinte; embora nenhuma queixa tivesse sido
apresentada, mandou ex&euinr um escravo que
muito apreciava, por içr dormido com * mu-
lher de um lidada*} romano, Nenhum homem
se cündu/iu com maior modçraçíLCi na vitória e
maior reanlução na desgraça,

Pois todas essas belas qualidades foram
prejudicadas pela desmedida ambição que em
vôfdade dirigiu sua vida. Dc um homem líber*!

(ct uni ladrão do dinheiro público a fim de
puder desmandar- se em prodigalidades. Ela
levou -ü a pronunciar eslas horriveis palflvras,

tão e^ntrárias a todo principio- moral 1 os hn-

mens piores do mundo, o? mais viciados, se o

houvessem ajudado a alcançar as honras
supremas de os teria ajudado c sustentado
como aos mdhorcs entre us homens dc bem.
F.la o embriagou de lâo grande vaidade que ele

ou-sou jactar- se diante dc seus concidadãos de
“h-aver reduzido es^a itrande RepúbJica roma-
na a um simples nome, sem fôrma nem corpo";
e chegou a dizer que n partir dc então "as res

postas que dçsse seriam leis'
1

. Teve 3 audácia
de receber sentado o Senado: permitiu que o
adorassem c lhe rendessem culto divino, Em
suma, usse único vicio perverteu .1 natureza
mais rica que sc viu, c fez que sua memória se

tornasse odiosa à gente honesta, porquanto
procurou a glória na escravização do pais e na
subversão do governo mak florescente r. pode
roso que o mundo jamais verà-

.

Pode-se* ao contrário do que se depara cm
César, encontrar mais de um exemplo dc gran-
des personagens esquecidos du condução dc
r.uus negócios tm consequência dc seu apego
ao prazer amotâsa, como Sói o caso de Marco
António. Mas quando 3 ambição e 0 amor Sc

ehocíim com igual violência, não tenho dúvida
cm aponfar o vencedor na ambição

Yoliaodo ao nosso aüsuMo, direi que já «

rnuiio refrear os rtossos apetites, apoiando nos
hm razão, ou pela violência obrigar os nossos
órgãos k Mircnida.de Mas nos açoitarmos cm
bttieffçío de outrem; abafar u doce emoção que
rtos eausíi ser agradáveis nos onsms c pu-r

lodos solicitados; odiar nossa beleza porqui;

nos d 30 iril s^fistfaçM* c coisa de que m encon-
trei um exemplo: ode Esp Urina* jovem toscano

“que acittélimva um dUmoaie eng^si«do no
ouro e enfeitando um colar ou coroa, ou um
marfim enquadrado de buxo õu terebinto para

que melhor ressuhe sua brancura 61
Era dc

lòo rara beleza que os olhos mais uasto^ nàu o
podiam comcmplar sem se ofuvnnr. Não m-n
tente com nâo condescender em extinguir n

febre que provoenvn, enfureceu contra sl

mesmo e toiuruos rieos presentes recebidos da
natureza, como se íivesse o direito de lhes cen

fiurar íts faltau alheias, e uicdiatitc incisões c

golpes por ele próprio dados clcsiruiu com
cicatriza a harmonia do rosto.

Admiro esses atos mas nâo os aprovo, Tíiis

tíseeriKtv-. nào mc acomodam a mcuj principtün.

A intenção foi boa c provejo de alma honesta,

mas ;l meu ver o gesto foi irrpensado, pois a

feiura assim Edeançada podia provocar outros

icnLiiAenios pecaminosos, conto v despeito e o
ódio, a inveja de tão rara virtude Ou a -calúnia

que apontasse a crausa da ocorrência em desa-
busada ambição. H ave rã alguma coisa que

fc11
Virgílio.



não sirva dc prcLesto ao vicio? Fora mais judi
tioso se, com tais duns outorgados por Üeu^.
M tornasse um modelo de virtude, (Jiti exemplo
para a posteridade.

Oí que fogem aos deverei sociak.. a essas
obrigações de ioda sorte, nâo ra/o espinhosas,
4uc pesam sobre o homem de cena posição!
cvkaffu a meu ver, muitos aborrecinnenlos, pnr
grandes que sejam oa inconvenientes que ial
atitude pode acarretar. Ê, em suma, morrer
para escapar dc viver como *e deve. Podem ter
outros méritos, mas o dc enfrentar as dificul-
dades não lhes cafre, Nem o de suportar com
lirmeza os embates dti mundo, respondendo
S-âtisFíitoriairtciUç: ( I ca Lmeniti: ao que deles q^j

J^em sua condição c o cargo que ocupam. Étal
ve/: mais fácil abater se -dc maneira absoluta dc
quaisquer contatos com o sexo feminino do
que se conduzir sempre dc modo perfeito Com
.sua mulher. F. é mais ra/o pcrder-sc alguém cm
e&tado de pobreza do que no seio de uma abun
dãncia que cumpre dispensar eom sabedoria,
O um) comandado pela razão ê iria rs penoso do
que 3 abstinência. A moderação ê íitats árdua
do que o sofrimento. Há mii maneiras de viver
a moda de Ciptão, n Jovem; e uma aò a exem-
plo de Diôgenes. Mas m esta supera em ino-
cência 3 vida comum + ^brecxcedem-na em
utilidade c energia as que atingem a perfeição c
a realização.

Capitulo XXXIV

Observações acerca dos meios que Júlio César
punha em prática na guerra

Dizem, de .vários grandes guerreiros. que
tiveram preferência acentuada por certo» au to
rcfi. Alqjtnndre. õ Grande, apreciava Murticm;
Crpjno, O Alricun^ gortava çn i purtkulíií de
Xcnoll.itic: Marco Bruto, dc Polibin; Curtos
v, de Commine*; cm nossa época Machhvdli
l’ apreciado alhures; mas o falecido Marechal
^troüL/p q u u tinbn predlloção par Cêsai flícra
íêJTt duvida a mdlhui' escolha. Os comentários
dc Cêf.ar deveriam rtalmeiHc constituir o hn-
voino de íiulos os homens dc guerra, puis cie
próprio ê o modelo soberano da arte militar, í-

JíeiK ':nbc com que gruçu c beleza tdoníuu
[Ltiub esisu maiória jú iwj riça em *|. Seu estilo
c lM r^jLl * dulieiUlo. tão perfeita que, u meu
ver. nenhum liú que sc Ibc compare. Quero
repiSlW aqui ala uns Jeitos verificado* durante
us guerra por ele empreendidas c que me vèm
a memória

Seu exercito estava algo receoso cmn o.-;

buutos que corriam acerta dm superioridade
numérica dâ^ i orças do Rei Juba. Em vez dt
combater n idéisL, e^or^iuitlírse por diminuir
os meiu.s do inimigo aos ojhps dc seus solda
dos, reuniu os e agiu clç modo iniéiramemr
divtrsq, dizendo lhes que tsàu st preocuparem
mms com a importância das forças advçrsã-
riíis. porquanto j » sç informara com precisão a
respeito. Enumerou -as então. exaurando-ás
consideravelmente. Seguiu nesse ponto O cojl
seUiu de Ciro, -cm Xcnofonte, pnis n erro. bc o

i n i

"Tt i

u

1
1 1 vc revela mais fraca do que se espera,

nuo acarreia Cuu.seqtlénctas sèrra.s, ao passo
qus o uofitrúi io ê grave.

AcosUminra seus homens n obedecer, sem
procurarem controlar ou di.seuiir iu ordens do
eíiclc. as quais lhes ei-jm comunicadas nu
momento d,i cxeeuçàoi t: porvepiura pcrcc
bí.iiri ulpo compr^ia-sfi cru dcsiJndMoí. modi
Itújuido rs a hora os mus projetos. Muitas vtws
com ml fim. depois de dctfifmtnur a etapa,
prosseguia na marchu. pripdpalmcnic quando
o tempo cru uKuvoso.

Tendo -I he^ os suíços, no Lníc re> ehi guerra na
Otilia, soJiclísdo permissão para atravessar
uni Mfriiórici suh jurisdição romanHi c estando
ele decidido a opor se pela força u.cm pretciv
sti°- Tccebeu muito bem os mensageiros e
adiou a resposta por ttlguiu dia.í. a Um dc rçy
fijr suas tropas, És.ms pobres homens ignoro
vam a quç pt^mo c!c subia aproveitar o tempo,
pois costumava repetir que u talemo essencial
dc um chefe consistia em tirar pmkk) com
tftciéncia tias oportunidade^. A que dcscu-
volveu em seus té

j

los é realmcnte incrível,
in imaginável.

Nfo demonstrava grande escrúpulo cm ilu
<\\r o inirnigo sub a proteção dc um tratado e
nao exigia dc seus soldados uuira virtude que
mxo a da vaíenria, nem punia outro$ viuos s que
n HO rii; dri rebeldia ou indisciplina. Amíúde,
üpns a vitória* dava IHce toda liberdade,,
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dispensando-os jw algum tempo do serviço

mi 1 1 Lar . À c re^eente se q ue. embor a per fum ados
e requintado;^ não deixavam de se lançar

impetuosa mente à luta. Em verdade, gostava
de vê-los com armas de alto preço e lhes forne

cia equipamento bordado dc ouro e prata, a

rini de que,, para os conservar e defender, se

mostrassem mais enérgicos, Tratava-os de
“companheiros", como nõs, o que foi abolido

por Augusto, o qual considerava que César o
tizera em vista das exigências do momenut,

para agradar OS que cm suma o acompa-

nhavam voluntariamente,. t

,lNa travessia do
Renn. Cc^ar cFa general: aqui ele é meu
Companheiro- O crime nivela os eúmpli-

Ccs* 1 ^,”) Mas ebhit; truLumcHto iiãu convinha

mais ã dignidade de um imperador ou de um
general, E voltou a chamá-los "soldados".

A tal iiorte.Nií^ juntava César grande severi-

dade quando precisava punir, fendo se revoS

tadü d nona Legião perto üc PI acenda, deter-

mi fiou César a sua dissolução e a degradou
como Lgruiminíosa, embora Rompeu ainda se

encontrasse cm armas, só a reconstituindo

apôs reiteradas súplicas. Serenava os ânimos
com sua autoridade e temeridade mais do que
Com espírito de conciliação.

Ou ando sè refere i tr&veasia do Reno, pai a

entrar na Gcfrnhni&* diz que achando indigno

do povo romunu obrigar o exercito a uiilírar

barcaças, mantiou conslruír uma ponte a fim

dc que o nrravcstíLsKí; a pê. Eos então que cons-

truiu essa pofitc admirável a cujo respeito nau
fornece tantos pormenores; pois em tudo o que
tet. ngrada -lhe sobremaneira Informamos
acerca da força criid&rlL de nua imaginação
em obras, desse gênero.

Verifiquei Uimbêtli que dava grande impor
lância ús exortares que dirigia ao$ lidados
no momento do combale, porquanto iodas; as
ve*eü que explica ter sido surpreendido ou pre-

cisado apressar -se, afirma que não pode sequer

arengar áuas irupui. Ante* du grande bmulba
que travou com os habitantes dc Toumai,
escreve:

‘J

César, depois dç ter dado as ultimas

ordens, correo a um ponto qualquer a IIm de
exortar seus homens, Encontrando a décima
Logiào, pode apeníií dt/çr-lheque lembrasse
de sua habitual valentia, que não se atemuri-

zasse e resistisse resolutameme aos esforços do
inimigo; mas já este chegara ao alcance dos
dardos, e César deu u sloaE do ataque e correu

para outro lado, continuando u animar os sol-

dados. Encontrou u s um plena refrega.” Assim
é que faia disso rííssc trecho de sua obra. E ê
evidente que seu laJcnto de orador lhe prestou

B 1

3

Juvenal.

bons serviços cm diferentes círcunstâneias-

Miísmo em sua época csíü tíloqüencia militar

eru tão apreciada que muitos registraram seus

d» cursos, os quais assim sc reuniram em volu-

mes e lhe sobreviveram. Sua linguagem pos-

suí n uma elegância particular, uma ta! origina-

lidade que as pessoas dc sua intimidade, como
Augusto, ao ouvir repetir o que recolhiam,

reconheciam &em dificuldade as frases e

mesmo as palavras que não eram dele.

Da primeira vez que saiu dc Roma no
desempenho dc uma função publica alcançou

o Ródano cm oito dias: viajava com um ou
dois secretários em seu cano. os quais escre-

viam sem cessar o que lhes ditava. Ura servi-

dor scpui.i nErns. cOtti as armas.

Mcsmíj atravessando simplesmente o pais.

mu! se poderia faze-lo eom a rapidez com que
o fez quando, abandonando a Gãliac seguindo
n retirada dc Pompcu para Brindisi. em dezoi

Lo ü

i

ele- dominou a tlãlin. Vuhüildo então dc
Brindisi 3 Roma,, seguiu até os Confins da
Espanha onde o aguardavam diíkuldadcs n;i

guerra cunlra Afrãnio c Pctresu, íiitiou então

Mnrwlha que registlu basianic e correu à

Maeedoníã, batefido o exercito romano em
Enr^áLia, Em perseguição a Pompcu alcança o

Egito, que submeta. Pa^SU á Síriu- COmbftta

rúrnaces, volta â Àfnea e desmantela os exér

ciros de Cipiio e Juba. Retornando à llãíia.

dirigese noyamcncc a Espanha onde vçtkcc oi
nihos dç l^rnipeu: “mnis rãpido do que o
retampügü. mais resoluto do qye o ti^re ao
qual arrarteam os t\1 lioics

c,+ ". "Como um
enorme rttthedo quê, $olapado pdas chamai c

arrastado pcloi vcncos, vc precipita do alto da

montanha acé ao v^k, saStundo no declive ín

gfeme com estrondo e kvajtdu de ai'í aMãi? ãc

Yorcg. rebanhos e pastores í 1

Paiando do cerco de Ávnnco, di?. que linha

pi»r hiihH. ü a^ompíinhfir r.lhi r níiilt1 +> trithüLlhn

dos (jpcrj+rioíí, (Zm nnliis a.^ empresou Je ulgu

ma importância, proceília cie pr/fprio a rcen-

nhceimentoi prévios; e nunca deixou que smt

exercito pa^Hasnç por íraminhos qwe não hou-

vesse antes observado pesüJiitmcntc. E, a aêre-

dúurmôíi em Sueiònío. qutnsdõ da invasão da
Rritãnia foi o primeiro a medir a profundi-

dade da u£uu no Local de dúNímbarque.

Afirmava sempre que preferia uma vitória

negociada -a uma vitória pela força. Na guerra

contra Aírârtio ^ Pültêío, ofereceii Jhc a sorte

um« oportunidade que sc Lhe afigurou favorá-

vel; aia^tOL a na esperança dc que, pacien-

lEindo um pouco £ correndo inenor risco,

conseguiria melhor resultado- NJcísji mc™a

STJ Lueanü.
M " Virgílio.



fcúeira fez tima coisa espsntc&a: obrigüu ü
exército Inteiro a atravessar um rio a nado,
sem necessidade: "para voar ao combate, o
SOtdado toma o caminho que não ousara se-

guir na fuga. Molhado, cobre- se com as pró-

prias annas c aquece, correndo, OS membros
entorpecidos peio frio

51 S " J

-

Açíiq César um pouco mais prudente e

circunspecto do que ÀJexandre. Fstc parece
andar sempre à procura do perigo, corre lhe ao
encontro Cumo uma impetuosa torrente que
tudo leva de roldão; “Assim o Áufido que
banha 0 reino de Daurto na Apúlia no tempo
daí chuvas, semelhante a um touro fogoso,
rola Faias águas Lorren ceais, ameaçando a;» sea-

ras com o Hà^do daí devastações a ' c, .“
ír- ver-

dade que Alexandre já estava em plena aiivt-

dade na flor da idade, enquanto César, jà
maduro, apenas começava. Além disso. Ale-

xandre ern de ternpernmcrito mais sanguíneo,
colérico e ardoroso, c que o vinho sobrccxci-
iiav^ vício de que sempre se absteve César.

Entretanto, sempre que se fez necessário,

Çcaar mais do que ninguém soube expor se.

Em mai* dc uma cirtunílância cm que fcC

empregou pessoal mente a fundo, pode se vis*

himbruj nele a idéia de morrer pnrn fugir ã ver
ÊüttHa da derrou. Na grunde baialha travada
perto dc Topmui. vendo sua vanguarda fraque

jw% precipitou se vbknuimcmc contra o imini

(td sem sequer empunhar o escudo; e isso lhe

aconteceu várias vezes. Vindo a subct que
pflflc de suas Empas se achava cereada. atra

v cs soe disfarçado as linhas inimigas a fím de
rec enfartar os seus com sua presença. Tendo
JesiunbarcjickT cm Dirrãquio com redu/idiu*

forças c vendo que o resto do ciereiço. sob o
coimindo dc Amónio. AC atrasava, resolveu ir

buscá lo. Süb terrível ternpcsíadc, pira pussar

despercebido, pois o inimigo dominava as
águas c os porto» dei margem óptima; e reutru
vessou o braço dc mar que acabara de cruzar.

Enins as expedições por dc realizadas, mui
las há que. pelos riscos corridos, ultrapassam
qualquer aplicação judiciosa du aric militar.

Assim empreendeu a conquista do F.gito com
détivos muito pequenos e com estes mais tarde
foi atacar a* forç4£ de Cipilo e Juba, de? vezes
superiores cm numero. Tai> homens têm urna

confiança como que sobrenatural em sua sorte,
c eis por que* referiudo-sc a esses empreendi-
mentos ousados, dizia que convinha cxecucá
los sem indagar se deviam ou n.io a corado f;.

Depois da hiitalhn dc F^x^atia, como hou
vcssÈ embarcado antes seu exército, atravessou
o Hclespoflto sem escolu. Cruzando em alto

5 ' * Lucano.
511 Bofácio.

mar com L. Cássia k frente dc dez barcas de
guerra, não somente ieve a coragem de aguar-
da- lo. mas aluda foi ao seu encontro imim an-

do-o a render-se, e o conseguindo.

Quando empreendeu o cerco de Alêaiíu

defendida por quarenta mil homens, ioda a
Gáiia ergueu-se contra ele com um exército de
íiove mil cavaleiros e duzentos e quarenta mil
infantes. Fr^ temeridade -e sinat dc uma con-
fiança vizinha da loucura não des-isafr então do
certo c ousar enfrentar as mais formidáveis
investidas. No entanto, enfrentou-as e depois
de vencer os de fora. obteve a capitulação dos
assediados, 0 mesmo ocorreu com Ll.icuIo em
TigraiiDcma, na sua guerra conlra Tigrane*,
maí cio condições diferentes. dada a moleza
do inimigo.

A propósito do cerco dc Alésia, há que
observar dois fatos notáveis. Fm primeiro
lugar o dc tçrçm os gauleses após discussão ún
láuta r.i seguir, desmembrado dc seu exército

boa parte das tropas, com medo de possível

confusão. PârCce na verdade estranho que
pude sr.cn i temer a superioridade numérica,
mas é razoável que se procure fazer com que
os efetivos dc um exército não sobreexcedam
certos limites, cm ruzào da dificuldade em o
abastecer e Impor rignrosa disciplina. Em todo
caác è fácil verificar que csíck exércitos dc efe

tivos mouslruouos nunca dão bons rcí ui Lados.

No dizer dc Ciro, não é o nuinafó dc homctiíí u

afim a número dc combatentes em boas Coíidi

qões de combater que assegura a vantagem na
baralha. O resto somente perturba. Foi cssc o
motivo principal que levou Baja/é n iniciar a
luta contra Tamcrlio, cjutxiru a tuntu sc upu-
ísssem seus capitães; esperava que 1 confusão
SC [iirrochizb.se na imensa multidão que consti-

tuía o exército inimigo. Scatlderbcrg. peruo na
matéria, costumava dkcr que dCi a dt>zc mil
SoldadL>^ ck uuiiUaílça deviam baíílar ;i um
general capaz para rcsíilvçr honrosamemc
qualquer situação.

O segundo ponco C$ià cm que. contrariâ-

meneç ao qué ^uccdc cm ^,craJ na guetíü c

manda a razão, Vercin£euirigti, cotnandonle-
:bcfc das Gálias cm revolía. tomou a decisão
de se enterrar cm Ales ia. Qticm domina um
pais não deve nunca imohiHznrttc assim, a

mcnuti dc *íc achar forçado a isso pyr w trutur

dc seu último reduto. Dcvc conscívar sua Itbtr

dâdc dc mavimentos, a tlm de ier a possibilt’

dfldc dc atender às solicitações de Sim adminis
trnçao. Com a idu-de, Céíax tamou-sc menos;
resoluto c maií prudente, como nos diz Ópio
qui viviu na sun intimidade, pois pco$dvu que
não devia comprometer tão grande renome
Cúm uma possível derrota. É o que exprimem
OS iiaJiajtn.Fi quando desejam Ctníurar a hITI
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jovem essa ousadia peculiar a idade: ao tone
i

J

ário chamam -então ^bisugnoso di oraorv5” t
sequioso dç gloria. Quem não a tem ainda,
proenra aicançá-la a qualquer preço, enquanto
maia avisado se mostra quem já a conquistou.

mudança observável em César podia pro-
vir dc urrta visão equili brada, bem como de
certa fartura, porquanto também de honrarias,
se saciam os homeus.

César nào pensava como os escrupulosos
romanos antigos, os quais não queriam dever
suas vitorias senão à própria coragem. Contu-
do, mosLr.ava-sc mais consciencioso do que nós
cm nosso LÉr^po e itâo considerava que para™£ar a vitória Tosse licito lançar mão de

todos os meios- Na guerra conlríi Ariovislu cs
tava em negociações quando se verificou um
atrito entre os dois exércitos, provocado pelos
cavaleiros; gauleses. Disso resultou Ltina situa-
ção muito vantajosa para César: não quis de
crtretamn aproveita ]-ã para que nãu sc Jhç
Censurasse a má fé.

l.m combate vestia um costume tlç cones
berrantes que o tomavam reconhecível dc
hmgc. Quando o inimigo sc avi Unhava, mos
trava- sc rciuito mats severo o exigente de disci
pEiiia mm seus soldados.

Oucrorn, quando desejavam acentuar a ínpa-
paúdítdc de EtÈguérn, diziam os grcgo-S que
nao -labia nem ler nem nadar

11

'. César adiava
lambem que saber nadar era muito útil na
guerra. Quando queria ir depressa atravessava
cm gcrul a itâdo os rios que ciiconlrava crti seu
caminho. c, como Alexandre, feslava de vinjar
a pé No Êgilo, obrigado dc timn fcils a pi cei

pitar *c dentro dc urna canoa para escapar do
inimigo, tanta gçplc fez o mesmn que houve
Perigo tlç riaufragki c ele preferiu jogar se uo
inir <? nadar até h frota que sç eiiçijrurava a
duZÉEitf?? priMvu.s* o 4ilc fçt *C£uriiudtJ suav cã
buns de escrever n* mão esquerda e nos dfrtlçg
a cola, a fim de que o inimigo não se gpo
dera^se dek como troféu, li isso cm já nào
sendo Jovem,

Êm^nenhujp chefe militar livenun os srilda-
dos ião grande confiança, No início de suas
guerras civis, scuy ccnturides propuseram lhe
contribuir cada um com um soldadu 4, maií, ^
Seu infantes servi -to gratuita rflçnte; os mais
abastados auxiliavam os mais ncccssilados

Com 0 falecido Marechal dt Chgfilton* 1 ?

tive a oportunidade de observar coisa Seme-
lhante: os franceses de seu exercito arcavam
C4jni sulüo tfos estrangeiros arregimentados
Nao se encontrariam exemplos iguais entre os

b 1 7 Mais conhecido por Almirante de Coligny.

que continuam a obedecer à ordem estabele-
cida. porque a paixão jnodc mais que a razão.
No entanto aconteceu cm Roma, durante a
guerra contra Aníbal, que os guerreiros fize-
ram o sacrifício de seu soldo c no campo de
Marcelo tachavam dc mercenários 05 que se
recusavam a fazc-la

Tendo César fracassado cm Dirráquio. seus
soldados apresentaram-se espontaneamente
para serem punidos, considerando se culpados.
E. no entanto, uma nú coorte* cia própria dizi

mada, sustentara durante mais de quatro horas
Os aLa

S
lJírs de ^ ualfCÍ Íegiõís dc Pompeu, Nas

trincheiras que defendia, encontraram- sp -cento
e Erintn mil flechas, fim soidado, quç defendia

ma das cxircm idades, ttí sc manteve sem arre-
dar pê. com um olho vazado, u ombro e uma
coxa feridos c o escudei marcado, ou amassado
em duzentos e t riu La lugares. Muitos dc seus
soldados aprisionados preferiram a morte a
passar para 0 partido Contrário, Urânio Petrò-
nto fora feito prisioneiro na África por Cipião.
l> 4 uai. depois de mandar executor iodos ms
dem ai &, oferceçu- lhe mercê. Assim agia porque
Pctrónio era homem dc ekvadít condição $0-
dai e pretor. Mm este não aceitou è respondeu
que os soldados dc César tinham por hábito
dar ^ onn recebí r mcrcí. F com t palavras
^uiddou se. E 0 núm-cro dessei cxciuplos dc
fidçfídadc c Inflniiq,

A Conduta dos defendo rt-s dc Salono, cidade
que apoiava César contra Pompeu, é digna dc
munção. Março Otávio dirigiu 0 cerco; os
siliados estavam r(idu?,idf>s n mais exiremu
penúria. Ptira suprir a lai? a de combatentes em
sim maioria mortos çvn feridos, dcu-w liber
datle nos escravo Para manobrut as múqui
j;a.s dc guerra cortaram os cabelos dc todas as
mui bares c eom des IVzeram cordas. A tudo
isso. jtmtav^-sc a carênem dc vivaras, E,eontu
do,, estavam resolvidos a não se render, Su:l
resistência jã pmlongiU-u cxocssivamcnLç .j

assedio c Otávio mostrava se ncgiigcrue, %un
vigilância afrouxara quando ojí sitiado-Sb en-

vtandú m mulhcrci para o.s baJuartci a fim dc
quo nao parecessem abandonados, ientaram
uma surtida ç com tantji bravura a cxccuiaram
qut forçaram ti primeira linha dos sitiantes, c a
segunda é a Lodaí enfim.:; obrigando-os a aban-
donarem as trincheiras, perseguem -no.s cinào
impe Lindo -otd n rcçmbarcancm, O próprio Otá-
vio teve de fugir ate Ülrráquio onde sc encon-
travri Pompeu. Nao me vem ã memória ne-
nhum outro exemplo de sitiados que levassem
de rolíÍJü os sitiumçs c se tornasstin senhores
do campo de batalhíq nem dç oulra sunida que
acarretasse uma vitória tào n ilida, Lão com-
pleta quamo se resultasse de batalha campal.
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Capítulo XXXV
Três boas mulheres

As mulheres vcrJadcirarricriie boas não exis

tem ãs dúzias, tomo Lodos sabem. Em par Li eu
lar. quando a* encaramos do ponto de vista

dos deveres matrimoniais, pois é o casamento
um cnntrntn ião espinhoso que dificilmente

uma mulher moslra força dc vontade suficiente

para observã-Jo, Um bom casamento rçconhe

cc-se pela doçura, pçla Lealdade c vantagens

que sc verificam tia união, Em nosiío tempo as

mulheres guardam comumente para depois de
morto as gentilezas e afciçao que devem ao
marido: timbram eniau em ustentar seus Jtr an-

des sen Li mentos. manifestação sem díivids tar

dia é maproveitável. E com is$o ccuno t|uc pro-

vam não oh amar senão porque morreram. A
nma vida cheia de tormentos, succdè uma
morte toda de amor c gentilezas. Assim como
os pais disfarçam sua afeição pelos filhos, cias

escondem a sua pelo marido atendendo às

exigências das regm do decoro. Ksse misrerin

rufo nte agradtL Que se descabelem ç Imn ch-

iem,. bastar ine k indagar da camarcirs; ,+COmo
viviam na iniimidntkT* Tenhü sempre presente

á memória esta sarcástica observação de Táci-

to: “os que menos scnlcm são os que mais cho-

ram". Setii resmungoi são odiosos aos vivos t

Inúteis aos morto:?.. L>e bom gríido aceita-

ríamos que sc rissem depois, conquanto hou
vestem sorrido durante a nossa vida. £ não c

der ressuscitarmos de despeito, ver aquelas que
nos cuspiram no rosto, em vida, virem beijar

nos os pes, junto ao caixão? Se há alguma
decência em chorar o marido, cabe às que lhe

souberam sorrir, hía& que se riam agora aique
gemeram antes, que se mostrem como são rertl-

iticnte. Por isso não nos iludamos com os

olhos úmidos e a voz choro ia; atentemos para

o rosto cheto sob o véu, a tezt o jeito; ai se

encontra a sinceridade. Poucas há cm lais

circunstâncias, cuja saúde não melhore grada

tivaxncntc o tal indício nao mente, A alitude

circunstancial visu untes o futura que o passa-

do; tem por fim ames comprar que pagar. Em
minha infância, uma senhora honesta c bda,
viúva de um príncipe, e que ainda vive, usava

ri ao sei que adorno que nio se vê nas viúvas. À
quem lho censurava, respondia: “é porque não

vi 50 novas conquistas C não pretendo casar-me
de novo”,

Para não s-air de meus hábitos escolhi aqus

rres exemplos dc mulheres que choraram Cam-
bem seus mando* mortos, mas cujas atitudes

pouco vulgares implicam cm um,i revelação de

sua vida. Plínio, o Jovem, tinha um vizinho,

nas suas propriedade^ gravcirtcmc ulcerado

nas partes que a decência manda esconder.

Vendo-o definhar, pcdiu-lhe a mulher que a

deixasse examina- In _ pois lhe diria, mais fruu

cimente do que outrem, que esperanças podia
ainda al imefltar, Ele consentiu. Depois üc

observado atentam ente. ela considerou que a
cura era impossível e aconselhou o a que sc

matasse, porquanto iria ngonixor Eentamcntc,

dolorosumcLlte. durnute mui Lo icmpq ainda.

Acb ando-o algo hesitante em aedlür solução

rio radical, disse -lhe: '^não penses, meu amlfto,

que ai dores dtí que p ndcccr-, nno mc doem
tanto quanto a ü. c que, paia cscapur a das,

rtàn queira tomar o mesmo remédio que te

recomendo. Acompanhardes i na cura como
na doença. Nada cernas, portanto, e pensa no
praíer que experimentaremos nesta pítssagein

da vida para a monc, com a qual nos liberta

remos de nossos tormentos; «rã uma viagem

filia que faremos juntos" isso dito e tendo ani

filníto O marido, tkckUii que i>c precipitariam

ao mar do âllu de uma janela de $ua m Men-
eia, e pitFíL demonstrar lhe aiè o fim a leal e

ardente afeição que lhe dedicava, quis que eEe

morresse em seus braços, mas de medo que lhe

faltassem (drçqs para Lsnto ç se rdaxasse o
abraço supremo rta queda, mandou que a

amarrassem a ele pela cintura, abandonando
liüíüm a vida em proVttW du serçn idade espãrj

lua! do marido.

Essa mulher era de origem humilde c entre

as pessoas dessa cem dição social, cais ge&tos de

requintada beleza nãa >ãn ÜO r^m*: “é para a

gente pobre que a justiça, fugindo de nossas

regioes, dirige seus passos &l ft11
.

Os dois outros casas sàa de muíhnrcs nobres

a,B
VífêíIio,
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c ricas, cncre as quais nao abundaoi exemplos
de virtude.

Arria. mulher do Cônsul Cecifla Pcto
h
cr a

mãe de uma outra Árria, esposa dc Trigas
Peto, cuja virtude aEcançou grande fama im
tempo de Mero. e por esse genro tornou-se avô
de rània- Estas exptic ações são necessárias
porquamu a similitude de nomes e condiçoes
sociais tem provocado confusões, fenda sido
aprisionado Ccdna Peto, após a derrota de
Escfíboükiiú* cujo par! ido abraçara contra o
Imperador Cláudio, Árria, sua mullicr. pediu
sos que o conduziam que a deixassem cm bar
car com ele, pois seria menos incomoda c

custaria menos da que ;t criadagem que deve-
ríam ermi ratar para o serviço do marido. F
eompromcícu-sg a Lríilar sozmhü do quarEo
dele, da comida c do resto. Recusaram. Ãrria
alugou então um barco dc pescador c assam o
acompanhou fede a Esclavórtia. Estavam em
Roma_ quando um dia* na presença do impor ã-

dor, Jiinia, viúva de Fscrjboni:ino_ invocando a
comum infortúnio, inrerpeloua Iam jliarm ente.

Ama atalhou eoirt vhJÈêficja; “queres que te

Fale, que te ouça* tu em cujos braço* Kscribo-
niano lôi morto c que vives ainda!’

1

Tais
palavra*, e outros: Indícios* levaram a pensar
que* não podendo suportar ti desgraça du mari-
do. ela projetasse atentar contra n piõpria
vida, Tiáscas, seu genro, suplicou- lhe então
que renunciasse à sua intenção, dizendo lhe:
“sc cu esüve&sc no caso dc Cecina, gostaria»
quef minha mulher o mesmo?

1
'-

"St:

gostaria? Por certo gostaria, se da tivesse vivf
do umtigo na mesma harmonia cm que cu vivi
eom. meu mando" Essas resposta* Uuism que
dobrassem a vigilância e a seguissem dc perlo.
Um dia. cm que cia acabava dc dizer ao* que ri

vigitivum: “PodcE* torno* minha mune mais
duEorosa. mas, impedi- la, não", jOfou-se com
todas ai Tíírçm de sua cadeira c foi d nr com a
eflbcçfi n:i parede, caindo dcsfaleeida e grave
mente ferida: “Bem vo* di/.ij’ afirmou ao vol.
tac a si^que ^ me Impedirdes dc recorrer u um
meio fácil. outro mais difM encontrarei para
morrer." a d.s çgmo acabou essa mulher tão
admiravelmente corajosa: Peto, seu marido,
não tendo cie próprio a coragem necessária
Peu-h decidir-se peta mone a que a crueldade
do imperador o impelia, Ama. a iim de eate-
quixá lo e levã lo á nesofu-ç&a imperiosa,
tomou do punhal que ele rrazia à cinta
exibindo lj

,

exclamou à maneira dc exortação
tinai: “Faze assim, Peia", c no mesmo instante
afundou a Lirníít no seio. Em seguida, arran-
co u-â da ferida e exalou o último iiuspiro

pronunciando estas generosas palavras que se
tornaram imortais; "Paeto. non áokr (Peio,
raao dót). Quando a casta Árria nprcseniQu ao

marido a lâmina que arrancara do seio, disse;
Acrediia me. Peto, este golpe não me doeu, o

que me dói e o que te vais dar por tua vez
Fj

1V k

As palavras que ela real mente pronunciou sãd
bem mnis expressivas e sublimes do quç a

paráfrase do poeta, híãu a preocupavam cm
verdade n sua morte e a. do marido, que dese-

java e arquitetara, a que s inquietava cra o
temor que de pudesse ter. Peto rnatou-sc com
o mesmo punlial, mas a meu ver é vergonhoso
que tivesse tido necessidade de um tal txcni
pio.

Paru peia Paul i n a, jovem e mui nobre dama
romana* casara com Scneca então já em idade
avançada. Níito. o wbdo” di&cípulo defisc Hkv-
scífo, envijira lhí nrdcm de kc matar. O que

assim se fazia: qutuidu o imperador condenava
um personagem importante, ordenava lhe por
intermédio dc um oficial que escolhesse o gê
ncro de murte c *ç malassc dentro de ura pfaiu
deccrminatltt, dc acordo çom o grau de ressen

limcnEo, dando lhe tempo para tratar dc seus
negócio* ou «ti contrário impedindo o de fasç
lo, Se a vi tiniu não concordava cfii obedecer, u
oJlejjil aulori/uvn os carrascos que o acompa
uh avam a abrirem lhe as veias dos pulso* e das
pernas nu o forÇâtva a engolir algum veneno
Ma* ov homens dc honra não ** expunham ,i

iriis mádidas e recorriam a seu* próprio.* cirur-

gioÊ*. SènecH ac^ilbeu o mensageiro catm*-
Mitínsc, Pediu papel pura escrever seu tcsia
niçiiEo* o que lhe foi recusado. Voltatido *ç
cmiú? pura ,scüs amigos. dlsstHhesi: “visto qui-
ri ao vos poí^Éí nada deixar em sinal dc graii
dão pdo que vog devo, enirego-vos pdo menos
o que icnho dc mais belo* a imagem de minha
vid;i qua vos aplico guardardes um vossa

memória. & fim dc conquásturde,* a honra de
ser verdadeiros e sinceros smigos'

1

. Ao me*mo
tempo procurava apLacãfdhc» a ^fiiincntü
com palavras dc recoofoKo: "onde e^tão"
indagava !

"os belos prccxiios rijoaíftco.s acu-
mulados durante tantos anos para a^i^urar
nos cotura os acidentes da surte? Ignoráveis
porventura a cruddadc de Mero? Que podía-
mos esperar mais de quem matou a màc c o

irmão, senão que matasse igualmeme seu
preecptor?" Oepots dc.*ta.*. palavras que sç
endereçavam fi lodos, voltou-se pttr.i a esposa
ií abraçou a estreiLamcnie. Como da se sen-
tisse desfalecer, pediu lhe ele que suportasse
com mats resignação a desgraça, fifirmando
lhe que chegara a hirura de provar com aio* e
não com dissertações a verdade dç teus c.*tu

düs, m quais determinavam que se aeolhçsíÊ a

11111
Mareia.!,
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morte nào sorneme sem revolta mas amua com
aJegna. “não a dt&onrcs pois com um s lágri-

ma^ amiga, para que não imaginem que amas
mais a ii mesma do que a minha reputação1

.

Acalma Lua dyr, consoía-tc com o que sabes de
mim e út meus aios; continua a praticar ate o
fim as honesta tarefas a que te dedicai ç-'_ Ao
qut Paul i na, voltando a st respondeu: “não,
Sêneca, não voe recuso minha companhia
ncsla situação; não quero ver-vos pensar que
os virtuosos exemplos de vossa vida não me t e

uham ensinado a hem morrer. E como poderia

demonstrá-lo melhor, senão morrendo convos-
co? Crede- mc, portanto, direi adeus ã vida ao
mesmo lempo que vós”, Sõneca, atentando
para a bda e generosa vontade dc sua mulher,
vontade que o libertava da apreensão dc dei
siá la entregue no^ seu^ m-imigos, replicou:

Aconselhava-te o que riltílhtsr convinha á Lua
rd íc idade; prefere a honra de morrer; tui ver-

dade naô te posta negã-la. Demonstramos iirrt

c outro idêmica resolução, mas a lua é mais
bela e gloriosa.

1* Cortaram Ihe^ enlào, a
ambos, áA veias dos» pulsos- í^las. Scncta + por
eauHfl dei idade e das privações que sc impunha
Unha a circulação mais lenta; determinou por
isso que Èlic corijLs-sem também as veias da
eoxa t F para que seus sofrimento^ nào perlur
b^ztm suu mulher* bem eortio n fim dc puupar
a si rticsmo o espelüéuio do desfalcei rnetuo
dda. disse- lhe amorosamçíiíe adeus c pediu
que o transportassem puría outro aposento.
Entretanto, como as incisões não bastassem
para malã lo. ordenou a seu médico Estàcio
An co, que Use preparai um veneno, c o
wmou .sem resultado, porquanto em virtude da
cKtremu friqucía cm que sc achava c do frio

ipic jâ lhe parntisjtva ík mwnhrns* não lhe so
IrÉit os efeitos. Colocaram no. cm conse
qucnçia, em uma bàrtlittra dc àgua bcin quçri
le. Sentindo cniàu aproximar se o fim, quis
aproveitar seu.s úliitnus momentos emitindo

1

os
maís belos comentários accrcn de seu estado, e
scuí secretários os registraram enquanto lhe
puderam ouvir u vo/, Taia palavras foram
rememoradas muito tempo ainda npós sua
morte, e é lameruávd que não tenham chegado
aiè nós.

Ao perceber que ia enllm falecer, to miou um
pouco de água cnsímgiknirtdíi e soltando a
sobre os cabelos, disse; “dedico esta ablução a
Júpiter". Nem, a par de iudü o que ocorria,

minuto por minuto, e receoso de que - morce
dê Paulina,, que cra uma senhora romoníi dc
alta linhagem e contra quem, de resto, nào ali-

mentava nenhuma inimizade, se (ornasse moti-
vo dc revolta coriira dc. mandou apressada-

mente que a -socorre-sícm. Foi <s que fizeram,
sem que ela o percebesse, pois ji st achava

semunorLa. PauEina continuou portanto 3
viver, coniroríamente A sua resolução, c sua
vida decorreu honradamemç eomo Fora de se

prever; dada tão grande vutude. Mas seu ro^io
permaneceu lívido, atestando quão petto esti-

vera da morte.

Eh minhas três histórias, todas verdadeiras,
e ião trágicas c interessaiues quanto as que
inventamos para distsair o publico. E espania-

me que os que se dedicam a issu. não as co
lham na realidade em vez dc as in ventar. Pois

assim Leriam menos trabalho e tirariam delas

maior proveito. Quenr cym elas quisesse e§cre

ver uma obra, teria apenas que as lãgar umas
ãs outras, como com a solda sc unem doi*
Fragmentos dc metais diferentes. Poderia assim
juntar ocorrências du inda ^nrte. dispondo- as
dc acordo eoiEi ílx exigèticias daobra< ínaiíi ou
menos corno ítr. Ovídio com iuas
"(VífitamorfoSéS^.

N<) tíiSo dc Senècít c Paulina. é de we notar
que üê ela se propôs, por strnor ao ruaridE>.

abandonar voluutariamencc n vida, l^rribêm

pcjr amor a d;i, cie ou I ror a renundara a mor-
rer. Na minbn opinião, não hã equivãlénda
entre tais propósitos, mas dodn 1

* as Ideias

uidóicas de Sênccíi creio que. prohmgando a
vida por luuhu dda

1 ele imaginava ter feilo

tanto qtiunto stí por ela morresse.

Em uma dc suas cartas a Ludlio. conta lhe

Scncca da febre que tevu em Roma. TomandEi
-S£u carro dirigiu se itiicdiaLamcmc pura sua
caisa dí campo, apitar dn oposição -d ei mulher.

Ma* dc iUíiHmu que a íebre lirshrt urna causa
ItveaJ fi seguiu. Eis o que diz: "deixou me ir.

demonmdo sc cm recomendíiçóirH accrés de
minha saúde; Orn, Nahcndo que cia \é vive paru
mim. trai ando me k dela que traio. Dcvt> n
vdliíec ter adquirido, em certas Cfusu\. msior
llrmeza c resolução í max isso dc nada me sárve
quando penso que, velho, cumpre poupar me
por causa dc uma jovem mulher. Não crinsc

guindo torna- Lu mais; corajosa amur que me
dedica, sou forçatio a Cíicas-urdc ouira maneira
ü que dedico a mini mesmo, f- preciso faz.er

alguma^; oopçcssüís ãs afeições hopcsias,
s-iíndu que as circirnsianclas oos i nu itero a agir

de m&do inverso, f'. preci^si en^ào que nes ape-
guemos ã vido, apesar tio sofrimento quç senti

fiH.^ com t ai resolução; cumpre- nos segurar
com os dentes a utma pmnta para fugir, pois,

para n gcncc de bem, vi ver é LLinm tibriflaçio
que lhe*, c impo;: La. Nâo ú utn prazçr him um
dêver. Quem não e.siima bastante sua niulhei
ou seu amigo para continuar a viver, quem se

obstina em morrer, c demasiado fraco dc cará-
ter e carece de energia. É necessário que a
alm^ a íiccllc, quujidtj os nossos o dtJicj am. E
preciso pt>r vezes aEÉiujer nos amigos, t, ainda
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que nos convenha morrer, devemos, por eles,

sustar a decisão. É prova de generosidade e
coragem aceitar a existência cm ben-elicio ele

outrem, comu o demonstraram ilustres perso-
nagens. Damos provai tíe bondade mu i to par
licul&r ao concordar com a vdbicc (cuja maior
vantagem csíá na precariedade dc sua duração,
a qual nos autoriza a dispor da vida com mais
coragem e desdém j quando sentimos que a
carga que assim aceitamos è doce, agradável c

útil aos com quj?ni n-os afeiçoamos, Haverá
melhor recompensa para esse sacrifício do que

nós sabermos queridos dc nossa mulher, a
ponto dc por ela nos tonarmos mais querpdos
dc nós, mesmos? Assim c que Pau ima me

smpõs a carga de seus temores c dos meus.
INão me foi mais permitido considerai apenas

quanto a morte correspondia à meus desejos;

tive de encarar também a aflição que Lhe cau-

saria u accitci a obrigação de viver. Consentir

em viver é por vezes um ato dc magnanimida-
de", Eis o que escreve, excelente cm si c na sua
aplicação.

Capitulo XXXVI

Dos homens preeminentes

St me pedissem para fazer unia sdeção
entre ca hornens que admiro* possivelmente
daria preferência u três, colocando os acima
dos demuis, Um é Itorncm, ma* não porque
Aristóteles ou Varro tenham sido menos sá-

bios, nem porque Virgílio não llic sçja compa
rãvcl em sua arte, Quíuieo a este ponto,
julguem-no^ Oí que Conhtccm q ambus, Co
nhecendo mamente urti

f,ífl
,
parece me que não

pusit.im própriü rttusus ultrapassar o poeta
latino: '‘canta com sua douui t.ir n versas ; úme
Ihantes^os que o próprio Apoio modula na
sufi

5 * 1 ". Todavia, embora assim julgando, não
devo esquecer que Virgílio muiui deve a

Homero, que o tevt por guia e mwtrc c que de
um irccho lIu I liada tiruy u desenvolveu sua di

virtfi Eneida, Mus rujo calculo assim, levo em
uoníji as pamculuridndçs diversas que fazem
de Homero um potita admirável e como que
acima dos humanos, E em vçrdade estranho

tendo criado e impoüto ao mundo mnias
divindades, não tenha sido ele próprio guin-

dado ao nível dos deuses Era cego u indi|cnie,
c VLven em uma época em que as ciência*] nao
estavam ainda codificada nem :,uj.s observa-
çois cíimprovadíisi. Conheceu tvs cnirctajuí»

rao hem, que quem depoia se ahalançou a

organizai a administração tfa uni puís, a fa2cr
^ucrrafi, a escrever sobre religião, filosofia,

ariü^ a dc sc referiu iujtii,? a uma autoridade
segura, valendo-se de seus J iv tl>s como de üina
biblioteca imponente; “diz-nos melhor cio que
Crisipo c Cranior em que consiste t> homem, o

Sí0 Moniaigne tia os gregos écn tradução Latina.
131 Ptopérdo,

que cumpre faz.cr cm evk*r baa '\ Ele é, como
diz Ovídio "a FoPlÉ inesgotável cm que o?, poe
tas vão embriagar sc com uü águas sügradas de
Perríicssc", Ou ainda' "crure os companheira
das mus^, Homero e rei*"", M nuiro;
"abundante manancial dos ,versos da pnsteri

Jade, rio imenso dividido em mil riachos,
herança de um s6 que a uxlos bcmtfkia

(i contrário ã natureza da$ coisas, ter ele

produzido a melhor daí, obras criadas pelo
espirtio humano

>
pojs cm geral tudo è iinper

feito cm suíí origem c só se fortalece ç amplia
na medida cm que m: desenvolve, Com dc
entrírtumo a poesia c as ciências surgem já per

fanas. Pqr Í.SSÍ 5 mesmo podemos cemsidçrá^ k* o
primeiro c o lijtimo poeta, porque, segundo o
heh> testemunho dü aniíguidude, não imitou

ninguém nem ninguém t> p^kle imitar. Suas
expressões, no dizer dc Aristóteles, são àb ma.b
admiráveis na pimiira do movimento c da
fLçào,ç suas palnvras lewJus signifcativiLs,

Alexandre, o Grande, tendo deparado com
um cofre riquíssimo nos despojos de Dário,
ordenou quç o gumd assem para Homero, alir

mando ser eite seu conselhctr-o, e o tmits fsel,

quanto à arte militar. “Por essa mesma razão,
por ser muito bom mestre cm questões ligadas

ã ane militar, é o poeta dos Uc&JemõmorkT
dizia CJeõ menus. Alho de AnaxandrLdãs, Plu-

turco, igijujmeiitu, dqgia-o dc modo pamcular
£ hem pessoal: *'0 único amor no mundo que
nao Tenha nunca aborrecido seus leitores, aos

51 * Mimílio,
* ki Horãelo.
&1J LuCfcCtO.
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quais se mostra sempre sob um aspecto novo"’.
AlcibíaAte, amante das excentricidades., tcmdo
pedido um exemptar de Homero a &leuém qnc
se .ractava de ser profissioníd du* letras* gp]i-
coa ihe uma bofetada pnrque o nào possuía,
pois jurava o !aio tào condenável quanto o de
um sacerdote nau ter seu breviário.
Xcnõ fanes queixava-se de uma feita a Híe-

ron. tirano de Siraeusa, de ser tão pobre que
nao podia sustentar dois escravos: llComo”
respondeu Híeron MHomero que era muitoma *s pobre sustenta dev rnil. apesar de morro.

1™

E que grande homenagem rendia Platão a
Fanecto cbíiniando-o de

:i

Homero dos f[\óso
fos f Que outra gEÓn* pode comparar-** a
Hua bíada se encontra mais com u mente do
que seu nome c íuas obras nos discursos dos
homens. Nada se conhece mais do que Trõía,
Hdena c suas guerras que talvez não hajam
existido sequer. *0*50* filhos ainda usarn
nomes que ele m ventou lia três mal anos, Quem
'Ç 1*™ Htíit* r e Aqurlesí? B náu apertas
algumas Mças que fiuem remontar sua origem
aos personagens q U(! criou: a maioria das
na^íes rejvjndica igual honra. Maomé lt,

imperador dos turcos, cícrevja a pjy ]]
-

estranho que os italiano* nc aUctn contra
mim, nao ducendemus nós ntnbos dos troia-
nus - H Itlesmo interesse em vingar
n morte de Heitor? No enramo s-ustemais p5
flrcgfl.s conira os dt meu sangue 1

', Não vos p?i
rece cheia de nobre** e.vsa ohm ds. imnginsçEip
que una lutí palco no teatro du univer cm
que dcsmpcnhvn há s&ulos os mesmos
rinpt-jf! Lodos os povos e monarcas? Sere cida* s

Í
,*PU*"' » honra tte o ur viuv miscer:

Kjnirna. Ri*te,\. Cúbfon. Saluniina. Qnm.
Argos c Arenas,

O «gundu iIcmscü homem superior* t i Ate

*f
J1

,

' 0 tirendí. Considerem $e ram «leito a
lontte cm qiie miciou suas Conquistai; os redu
/.jtlits intKii do q t,e dispunha pura tevar .1 cabo
t:tii glorio,™ empresa; a autoridade que impôs.
:omi;i adolescente, aos capitães que o «guiam,
e cr.am os rnaiüre.s da época: 03 êxitos ewaín'
dmartos ijue- 3 sorte lhe proporcionou e ratre
os quais «te.uns houve por assim diitr lemcrá
nos: -íLbutin ludô 0 que SC Opunha i sua aríihi-
c/

l> e comprazia j» em abrir carrinho através
daa rumas»'’". Que coisa grandiosa ter
percorrida, com trinia e três unos, toda u
mundo conhecido em seu tempo, e alcançadoem uiníi metade de vida normal o máximo a
que aspira um homem

! E |Wde-se imaginar o
que acometeria se sua existência se houvesse
prolongado, seu valor e sua boa sorte cres-
ccndo na mesma proporção ! Ji é muito ter

*
Lucanu.
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feilO de Stus soldados os fundadores dc tantas
casas reais, e deixado, ao morrer* o mundo a
quatrci de seus capitai os quais durante tanto
Lcmpo ainda conservaram seus tronos. Quan
tai virtudes linha, d e prrmeira ordem ! Justiça,
temperança, generos \&*ãc, fidelidade à paiavra
dada. amar aos seus. humao idade com os ven-
cidos. Seus costumes parecem, êm verdade,
nau ter sido "manchados por nenhum vício, e
alguns de seus atos foram extraordinários,
raramenic vistos. Mns 6 impossível condu/ir
macias tgo grandes w:m jamais SC tfaãL&r das
regras da jusiiça, e as pe&?>uiii qyç, como ele
i^m a incumbência de distribuída, precisam- ser
ju! padas de um modo geral, segundo a idéia
mestra que preside seus atos. Cuntudo, a
destruição dc Tcbas, assassínios ún Meiian-
dra e du médica de Hcféstimi, c o m^s&aerè dç
Lívuus prisioneiros persas, e cj aquele:, indiano^
que w comprometera a poupar, c dos coswa
nos qiiL- ror:tm eSiterm in ados coiri oa píópritij
filhos de peno, úònstiiucm atos impulsivos
indesculpáveis. Quanto ã morte dc Clito, 3
reparaçató ultrapassou n erro, e> q ue reveh.
com outros gestos, o fundo natural dc bondade
de üeu caráter, f: foi com tanto espírito quanta
verdade que ddc Se disse. Vo virem stiíis qua
Eidudcs da niiiurta* c seus vícios dc scu.s év

i

to?. . Apreciava demn.siacJamvniç a lisonja c
cr a um tanto exagoí^dameme sensívd a críti
Cã. Q quti fc/. na tmim, abandoUAndo umias c
arreios para ^ sinalar mjíl passagem. iHKtc titn
h

.

uar sçf Cl c ^ «íus êxito* espumosos,
cun^dcrem-se também qual idades milita-
fCÍ' <:̂ u nurneroíias; a diligência, a previdência,
a magnanimidade, a resolução, y rcípciio à
disciplina, a paciência, a sa|acidadc> a soric
quv fariam dcJe o malar putrrutro, ainda que
Anibaí com sua autoridade nào íi houvesse
prod amado; cw siderem se sua bde*a excep
CícuiaJ. suas qualidades (Tísicas, seu parte impo
nente, que impurtiAnn respeito, embora seu
ftíS, ° jovem c corado: ' seraelhunic uli
lisito brdhante da manhã, astro que Vénus pre-
* üi
y íl CutJ ns os demah do llrmumcnto, quando

Saindo do oceanu ergue majestoso e dissipa
hs brumas da no *"

e .ainda seu saber c
Mia eapneidwde quu indo nbarcavam; ;i ijura
çno i: a ^ rondava de sua. gluria pura, sem man-
diã, que a inveja nüo aiingiu;cüpsiderc-se que
muttu lcmpo depois de sua morte ainda se penMv 2 supcrrâiosvncma que medalhasd^am sorre; que ma.is rtlt c príncipes escreve-
ram sem feitos que historiado rçs Oi dc ouíro
qLutSqüt,-:

q Ue os maometano^, quç desprezam
todas as Icndãs. aceitam e respeitam a *u .li
tudo jhso, em conjunto, mostra que tenho

tíK
Virgjliu.
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rnrão dn preferi Jo ao próprio Cesar, único
que pudera Fazer-me heskar na eieolhiL puís
nào há negar que a personalidade desce teve

maior participação nos seus feitor ao passo
que Alexandre os. díve mais aos fados. Iguais
em tudo, talvez ganhe César soh certos aspec
tos. Foram dnis incêndios, duas lwn;iito que
devastaram « mundo cm lugares diversos.

"Como fogos acesos em diferentes pontos de
um bosque cheio de gravetos t folhas secas
erêfitLanies^ ou como torrentes inipetuosãs

rolando com cslfondn t espuma do akp da
momanha, em direção ao mar. após tudo haver
devastado pelo caminho^32 7 ."

Mas, ainda que a ambição de César tenha
sido mais moderada, causou tanta infelicidade

a seu país c ao mundo que. bem pesados
ambos, nào posso deixar de manifestar- me a

Lavor de AEexandre.

Q te recita c H u meu ver, o melhor de iodos, ê
I- p am mondas. Não goza. nem de lonçe. a Cama
de muitos Outros, mas isso nào me parece
essencial. E" cm matéria de coragem e fesolu
çâo. não essas que a ambição esc ria, mas a ti

que u sabedoria c a r&im inspiram, linha-,is

tanto quanto possível, E deu provn:-. dtsíftS vir

tudes. tomo Alexandre ou César. Embora seus
Feitos guerreiros não tenham sjdo nem ião
numerosos nem tão Importantes, deixam de se
evidenciar, dadas as circunstâncias, igual

mente séria*, testemunhando as dificuldades
que II te Coube vencer, grande ousadik íi talcntu-

militar. O* gregos honraram-no com o título

du "maior dos gregos^ e scr o maior na Grécia
correspondia n wt o maior no mundo Quanto
u sua inldígéncia* temos ideiudelu por çsU jul

gamimlo de um contemporâneo: “Nunca nm
guern soube tJulto e falou tio pouco'

1

., pois per
uncia k sciia dc PUágoras- Sempre que falou
ninguém dtsse mdhur; em cxçeleuLc onulor c

linha o dom de persuadir, Nd que concerne «os
costumes e k consciência, ui trapa s&du de
muito todos os que paniciparam da gestão dos
negócios públicos, pois pcgsc ponto essencial 1

que dá n medida rcat de nosso valor, elç

contrabalança os demais, e não ilc* u baixo
nem mesmo de Sócrates. Nele a purez.p, era a

qu tú idade prccípua. soberana, õonsluntç. in-

ço rrupnvel. diante da qual a do Alexandre se

afigura inferior, indecisa, variável, frouxa.

Julgou a antiguidade que. analisando um a

um íis grandes capitães, eu contrária em cad a

um deles a qualidade específica que o tornara

iUisire. Em Fipamin ondas virtude o capacidade
sc igualam; em nenhuma circunstância úc sua

5,1
Virgílio.

existência deixa algo n desejar: tanto na. vida

pública como na vida privada. na paz como na
guerra; c não conheço nenhum destino !mma
no que eu mais honre c aproe ic. quaiquer que
seja o aspecto por que o enearC-

Considcro, á certo, demasiado escrupulosq,

sua obstinação cm permanecer pohre_ t kêu.s

melhores amigos também o cor sideravam.

Esm scoLimemo, tão elevado c digno de admi
ração, é o ãnieo ponto que, pelo exagero, SC

presta ã critica, li não gostaria de irrità-kt

nissü.

Cipião Etnílianc.?, se tivgs.se tido um fun ifu.?

glorioso quanto o dele, e cunhçeimeruo tão

aprofundado te ciências, seria o único digno
de comparação com Epam inohdas. Quanto
lamento que õ paralclti estabelecido por Plu

turco entre essas vidas, exatamente as mai$ no
hres entre as que escreveu, do maior dos y.rè-

j^os o do nuikir dos romanos, se lenha perdido.

Quç rnagnífico tema, e que esplêndido artífice I

Se buscarmos, porém., um homem que nào
sejn um santo. tuas tào-só algucrn de costuities

honestos c grandeza moderada. õ dc vida rbnri

bela a meu ver, c mais rica um aspectos rtüiã-

veis, ú Aleibiades,

Paru Comprovar a excelência dc Epamirton
das. indicarei aqui mais algumas dc suas

manuirafi dc ver. A maiu-r satisfação de sua
vicia consistiu, segundo diz clu própm, no pra

zer que tiveram seu* progeniiorti quando de
sun vitória cm 1 flitctras, Orgulha sc mais do
gonlcnlJimcnto dos pais que do seu próprio que
fora muito justificãvd, cm feito tio glorioso

I

l

N'ão julgava lie Lí o. ainda que com o objetivo

de libertar seu puis. rn and nr matar alguém sem
previameme julgá-lo." Eis pot que mostrou lüo

|K3uc<i interesse em juntar a seu amigo Pçló

pite mi conjuração urdida para a libertação
dc Tcbas. Cortxidcravn também que, ruíram

batalha, sc devia evitar de cnoomrítr algum

amigo entre o* adversários, para nüo ^er força
du u poupar lhe u vida. Sua ltumo.nid*jdc para
com íw próprios inimigos tornou-o ^u.tpeito

Aos hOíicios, quandq. iend( 3 , ptr mi tagre, pbri

^.ridsi os I acede mòrios u franquenrem os deafi

ladetnos pwximoí. dc Curinicj, .se conicntuu
com passar, i*cm us pcrscgujr até a exicnnina-
çâo. Por isso foi destituído do cargo de

cjpitâo-gcEicrut^ revogação que o honra grnn-
demente dada a razã-o uivociuja, e em verdade
os que a haviam decretado vi ram -se consuran
&idofl a reconduzMo ao cargo, reconhecendo
que dele dependiam *uu salvação e iua y.kiria,

pois a vitória acompanhava-dhc os passos, E
assim como nascera com eleT com elç cxiin

^uiu a prosperidade de sua pátria.
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Capítulo XXXVII

Da semelhança dos filhos com os pais

So potlho a m fio no 1'eix.e dc peça& diversas
deste livro, quando nào tenho nada -mais a
ia2er; c nunca fora de casa. Dai, ler íc dc
completado através de repetidas soluções de
eofiLinmdade, pois as circunstâncias mc tem
obrigado a au sendas CQfiieetítiVag, não raro de
meses. Aliás, nunca ^uhstilllú novas idéias

pdas primeiras: pode ocorrer rnc que mude
uma palavra, a fim de vaíiai minha expressão,
ntaí itao que modifique os próprios pemamen
lóS- Quero mostrar a evolução destes, quero
que os acompanhem desde & origem* C lamento
nac ter começado antes dc maneira a poder
L^gui los em seu? desenvolvimentos sucessivos.
Um lacaio a quem costumava ditá-los, peruou
pregar mc uma bofc peca roubando-mc alguns
Fragmenlüü que escolheu a dedo. Consolo mc
com saber que ni \xq não gunharã maís do que
Cu perdi,

Desde que iniciei este livro, ffe mc mais
velho etc sete ou oúú unos» o que não verift-

Md rtm novjas aquisições. Asúm é que me
deram üjí anos uEgumns cólica sicfrílaeas, que
« companhia da idade nunca deixa dc praduiòr
frutos dc-ssa ordem, Eiftrc ps diversos presentes
i|ue ns ftnfts lem por hábito oferecer-no «, E»xla
ria que mc houvessem reservado outre mais de
minha convenièncto: não podiam dar-me m
nhum que eu detestasse mais, c is$o desde a
infitnuia; era precisamenie o que eu mms
temia.

Mudas vcíCs, pensei corri meus botões que
já ia demasiado longe no caminho d» v ida

j que
em ião luciRít jp rnada não mc podia deixar dc
ocorrer algum desagradável encontro. .Senti -o

c protestava contra, dizendo para mim mesmo
que Chegara ;i hora de pnrlir; que é preci&j

interromper u existência, cortando- a do vivo ç
na parte ainda sã, como fazem os cinifÊioca;

que quern nào devolve, em tempo een,o. a vida
que lhe c emprestada peta natureza, pa^a a di

vida com Juros de usura. Entretanto, ainda an-
dava tãu longe dc catar preparado para a pam
da, que começo a adaptar -me a l|q
desagradável situação, apesar de já vir esia
durando há cerca de dezoito meses. Ajeite í-mc

a essas dores que se tomaram companheiras
ínscparáviÜM « ncius deparo corri motivos de

consolação c esperanças; os homens andam
tão sordidamente afeiçoados a sua miserável
vida que ludo aceitam conquanto a cnnservepi-
Hsculuí o que diz Mecenas: “que não po&sa
mais servir me das- mãos. rtem dos pes, que
seja um ,-ilcijado c tenha perdido os dentes,
pouco importai Tudo irá bcm H conquanto
viva'

+
H

l amertão. a fím de disfarçar com tola
humanidade a crueldade com que matava ;i

quantos leprosos encontrava, dizia qUc era
para libcrtá-Jos de uma vida demasiado dold-
rOsa. Como sc houve t&c leproso que o não pre
ferisse ser trés Vezes mais do que morrer!

MutÉci doente. Antistcncjq o cínico, exclama
va: "quem mc livrará de meus mates?" Diógc-
Jtes que o viera visitar apresentou-lhe uma
luca, observando: “istq, c dc imediato se quiser
res . \N;Uj peço que me arranquem i vidji'"

respondeu o filósofo "mas L&Otfúmentr o*
males. Os ,sofrimcntoR que $6 aJéquti a alma
atuam menos! sobre mim do que sobre a maio*
na dos homens, em parte porque Certas coisas
que o mundo Considera horríveis, t procura
çvilrir com o sacrifício da própria vkta. mc são
íntúirariicntc indiferentes; d em parte porque,
]Hsr icmpcramenio, sou insensívél aos ac ide n

que não acarretam dor, o que se mc afigura
um privilégio, Quanto $o& sofrimentos físicos,
a que naO pftdflmfiS obviar, *Ou. aJi eonrrário,
üxtreciiamenLe sensível. Mas, outFura^ ctlOúran
do-us çorn esse olhar amedrontado, e que o
longo período dc suu.de que Deu? mc prí>por-
cjonou tornara mais ej roído ainda, concebi-os
tão terniveis c intoleráveis que em verdade foi
cruan maior o receio do que o mat Ocorrido
depois; o que mc conllrma na idéia de que as
faculdadux J:l alma, eoirto aa cmpregamos

p

antes provDCam em rtó^ perturbações do que
nos prestam serviços.

Sou atualmeriie presa da pior das doenças, a
mais repentino* a mais dolorosa, a inais mor-
Lyl, diante du qual os médicos se conlfessant
impotETOte-S. iá sofri Lrés ataques, kmgos e
penosos: c no eníania, ou muito me engano ou
ainda sobram nesse estado razões para supor-
tá-Sn. conquanto não se tema a mone e não se
preste aLençiio ks ameaças, conclusões e adver
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Lèncias dos mèdküL A dor ceji si não tem tal

acuidade que provoque desespero e furor em
um homem calmo, Essas cólica^ comportam
ao menos a vantagem de me familiarizar enfim
com a idéia da morte,, pois quanto mais me
atormentam e importunam menos me sinto

preso à vida. Hão de desfazer o rui que ainda

me amarra, e Deus queira que em se fazendo
mais violentas atnda não venham a rejckar-me
3 tu estremo oposto, igual mente condenável, de

aspirar à morte! "Não temas nem desejes oúl-
l imi> dia” *

. Hà que recear ambas as paíicòes,

mus n- remédio ê mais acessível parti umu do
tpi-c para outra-

Aliás. sempre considerei puro exibicionismo
o preceito que ordena tão rigorosa e posiliva-

mente que se mostre alguém desdenhoso e

calmo ante o sofrimetifo físico. Por que a filo-

sofia- que sb IflVfl rm conta n que é rtaJ v suas
consequências, sc compraz nessas exterjori

d ades? Que deixe isao nos tolos £ aos retóricos

que tão grande importância emprestam aos
nossos gcitofi. Que nos acorde o direito à

covardia verbal — desde que nào provenha do
caráter g a classifique enLrc os suspiros, e
palpitações, soluço* c Lágrimas que a natureza
não nos pürmiitt evitar. li desde que não atiri

j;im o ãmmo. u não traqueje a nossa mente,
pouco imporiam as caretas c os trejeitos. í:

para nõa mesmo* e não para os outros que no*
«íduca ü filosofia

;

para que sejamos e não puni
que pareçamos ser, Que rcMrinja sua uçíio ao
nussLi jifJpamento; que aos esforços das etílicas

oponha a nossa plmn for tedecida e lúcida, dis

ptiHta a Combater ü sofrimento c a rçsisiiHtic;

pode ulnui. CocíioVcr-MC .lnLc a perspccLtva
úa lula* mas: não deve abater sc, rtcrti ceder. É
preciso que Continue capM de prgxsegVír na
fnina habitual. Em circunstâncias. tão difíceis,

ror a eruel exibir de íXjn atitude* antinatursift e

sc a Jihna se mantém cm bom estudo de saúde
pouco importa it nossa fisionomia, Se o corpo
encontra alívio cm se lamentar, que se larnen

te: se lhe apra? agitar se que o faça à vontade-
kc imctgina (como dizem algum médicos do
reconforto que á* muHiercs m momento de

parir lhes trazem os berros) lirnr algum bem
dos gritos c vociferares, qu^ grite e vocifere,

Aceitemos tuia mamfe.MaçLk:*, embora sem as

procurar. Nrãú somente Hpicurn perdoa ao
sábio que gntç em seus ror mentos, como o

aconselha: “Assim fazem os lutadores; gol-

peando o adversário* agitando o cesto,

rugido*; ptii_s snh o deito da voz todo ü çorpo
se retesa c o golpe c assestado com maior
vigor iíS Já nos dá o mal ba stame trabalho

ftí * Mareial-
aaí CiCCfLÍ.

sem que nos embaracemos com regra* supér-

fluas.

O que digo, dirige -se aos que em geral pro-

testam com violcnesa contra essa doença, pois

é i.i, aié hoje, eunsegui mamei certa discrição.

Conttplando-mc com gemer t não porque use

esíbrce por conservai uma aparência de cora-

gem (do li pouca importância a tais méritos e

não hesito em fazer conccssòcs ã dori: mas taE

vez minhas dores nâo sejam tào insuportáveis

ou talvez tenha eu maior capacidade da resis-

LeneliL Qutuxíi mt c ftie abo-CreçO Com pon
Ladas, mas hã “quem grite, gema. c berre

liuncntavL-lmentc * 30
.

M
Ku não chcço a lai

desespero. Analiso me durante aLaqqes e

sempre verifiquei que continuo capaz de falar,

pEnsar, responder com li de costume, não, erm-

(iiclo, dc mnijieira fluente, pois a dor perturba

por vez** a atenção. Quando o& que me íts.viy

lem procuram pt>upcr-jnc. calando, tu mcírttO

me ponho a discorrer sobre assuntos em nada
relacionados com a doença. Em suma. tudo
pusso fazer, cortquamo não seja coisa pmk-m-
gada. Corno gostaria de ter a *orie daquele

indivíduo, a que se refere Cícero, que sonhava
dormir com uma cortesã c se achou assim livre

do cálculo que lhe obstruía o uanaf da ureLrn.

CXilros suo o* efeitos dc meus males! Nos
intervalos da* dores excesdivús que provocani
os cálculos, volt<3 dc íiiiedimo aú eaiadt) nor
mal, tanto mais quanto nãi 1 mc ttimgcm n

alma, o que devo ocrtifricrue ao cuidadfi com
que raciocino c me sugestiono a propósito d

n

enfcrmidãdci ^áfiOra Denhum n dor, nenhum
perigo podcriani surpreender mc; i iilL previ K

estou preparado para o que der c vier J
lM

. Iv,

na enianio, a prova è rude para um aprendiz: a

transição foi rápida c tlurtt, pois pus^cl fepenri-

namcnie dc umn cK^léneia serena e feliz u um
estado dos mais dolorosos que se possam mm
guias. Além de .sur doença perigosa cm si,

leve cia comigo um inicio mais difícil e agudo
do que ém gerul e os ataques rcpctcjp-.se tao
âPmLdadn mente que minhíi saúde se me mIj^u-

ra dcRnítivamctUe ubalada, Todavi» consegui
íuè sL^oru manter 'me em tal caiado de espírito

que, se mâa sc aliciar, ainda lerei umn exis-

itfncia bem melhor que a dc mil outro* que não
tem febre nem outra doença senão a qoe des
pnoprios iuiaginam,

Há uma espedç de humildade que decorre

da preüuriçÍLO. Consiste cm reconheeennos
nassa igittírâneia em certas coi**.* c confes-

surrnos que hã nas obras da natureza qualida-

des ç condições cujas causai escapam ao
nosso entendimento. Com essa honesta e eons-

* aQ Ãdn.
éai VLrgjlio.



cEcnciosa declaração, esperamos que noa acre.

ditem quando falam ns do que afirmamos
entender. Mas para que estabelecer diferenças
entre qü milagres a as coisas incompreensíveis
que não nos di^cm respeitoí Parece -mc que
cniTt as que temos liabitualmcnre diante dos
Olhos, algumas há éstianhamenl.e inexp] içá-

veis, mais ainda do que os milagres. Prodi-
gioso é com efeito o que o sêmen prulifico

tnc.cn d i o c truz a. marca nao somente da cons
tituiçào física dte nossos pais. mas ainda de
seus pcnsametitos c tendências. Onde se aloja,

nesse germe, esse número infinito de formas
embrionárias? Como se ordenam tais formas
pura que. através de um processo que nau obe-
dece d nenhuma regra, um neto se assemelhe
ao avd, um sobrinho ao tio? Na família dc Lê
pido, em Roma. três indivíduos nasceram com
mancha idêntica no mesmo olho. e isso nãc sc
transmitiu dc pai a ftlho mas com intervalos de
gerações. Em Tebas houve Lama linhagem que
se Caracterizou pela marca cm forma de lança
que todos traziam na nádega de^dc o nasci-
Tticnto, a púiiLo dc não sc considerarem legíti-

mos os descendentes que não u revelavam.
Aristóteles afirma que cm Geria irtbo cm. que
as mulheres eram comuns a todos* os pais
reconheciam os filhos pela semelhança com
cEcS. I- de crer que deva a rneu pai essa prediz
posição para cálculov pois etc morreu de
um câk-ulo muito grande na bcaiga e sô ^Ubc
de sua doença aos sessenta é nele anos. Atê
entk> nada sentira que o alertasse, nem nos
rins, nem do Indo, nem alhures ; vivefa çni p^r
feitq estado dç saíldc ç sua enfermidade durou
sete anos. durante os quak passou muito mal.
Fti «asei vime c cinco anos antes que a doença
M declaras», em uma épocn em que sua saúde
era racttatte; fue o terceiro filho* ünde. dur&n
te csHí tempo, se alojou n enfermidade ? E
eíuno, cm estumío meu pai ião longe jiitidii dc
seus padecimentos, essa frágil em anAção dele,

que me deu origem, pode ser por ck impreg-
nada n ponto de trun&mitir-mc sua dcficiònoíA
quarenta c cinco anos mais tarde? h como se
explica que. entre tantos irmãos e irmãs ún
mcima mãe, sometite eu tenha sido ítlingido
pda doença? Quem me explicar a causa pôde
estar certo de que aceitarei também a? explica
ções que porventura me venha a dar acerca 4e
outros mijsigrcs, conquanto não se valha de al-

guma teoria mais fantástica ainda do que o
próprio falo, 0 que jíc verifica não raro.

Desculpem-mç os médicos u minha libcr-

de linguagem, mas ç&se mesmo germe,
produto cta fatal idade, comunicou-me igual-

mente 0 ódio as suas doutrinas. A minha anij-

pLLtiii p«3ei ma arte t hereditária. Meu pai vtvtu

setenta c quaíro anos: meti avo sessenta e

nove; meu bisavó quase oitenta, tíxlns .sem que
nunca tom assem qualquer medicamento e a
ludo que não fosse dc uso comum conside-
ravam droga- À medicina iêie origem em
observações e experiências; do mesmo modo
formei minha maneira de ver. Essa longevi-

dade não revela também uma experiência c das
tnais belas? Não creio que todos os módicos
reunidos pudessem observar em seus registros

três casos Femelh antes, de homens nascidos,
educados c falecidos no mesmo lar e que lhes

devesiícm sua longa vida. Terão por CCTIO de
confessar que, se não (cnbo razào. tenho, peto
menos, o acaso a uneu fftvor; ora o acaso è um
me stre bem mais admirável que a razão. Que
não liretn vantagem de meu estado presente e
nào me ameacem; aterrado como ando, não
seria leal. Na realidade, essej exemplos fiimi

liares, embora pouco numerosoF c resiriios.

dão-irte algum :i vantagem; mas ns coisas
humanas não duram tanto, pois dezoito anos
fidiam. apenas, para que minha Cxpcricnciu
fdcancc dois século^ tendo nascido meu bisa
võ no ano de 1402. Não seria portanto de
espantar que íícsta feila tomasse oulro rumo.
Que nàu mc censurem os maks que ne^ta hora
mc lerem; já vivi quarenta è sete Anm coto
excekmc saude, parece- m-c suficiente, E sc
minha vida findai agora, ainda seria d$s
mais lúü£M.
^Meus amepassadoí. po-r tendência inata e

nàó raciocinada, apreciavam jocdiocremcmc a
luediciíia; :l sjniplcs vista dc drogas cr a íKjiusa
a meu pai. Q Sr. dc Giivíac. meu tio paterno c
homem dç igreja, sempre foi doentio; nem por
isso viveu menoí dt1 assenta c aetc imos.

fendo 5 ido atacado dc violenta c ininiernjpca
febre, resolveram os médicos declarar- lhe que
:*,bào ooafiaasc nos cuidados deles, eslarli
iufsilivetmcnte perdido (chamam cuidados m
que errí geral impede a cura). Q bom homem,
amedrontado com cão ameaçadora palavrai^
respondeu -lhe«: “pois então *au um homem
morco". mas Deus* não tardou an dçâtncfitir u
sombrio prijgnóstico. Eram quaíro irmãos;
romcncc o rnais inoçç>, Sr. de Bussaguçt. recor-
reu aos médicos e creio que o fez por causa dc
:*uarr rclyrçoe* com gdntc de outras profissoca,
porquanto ele própriü cra conselheiro no
Parlamento. Triste idéia a ,sua> pois emNjra
parectise o mais robusto dos quatro, morreu
muito ames; sé um, $r, de Saim Míchth 0 pre-
cedeu no íürmj.So-

É possível que me venha deles esla tendên-
cia contra a medie [na. Mas se não houvesse
Kdnáo ísstK Lería tentado dominó la, pois toda
ideia preconcebida t destituída de rastào e por
tanto mà- é docnçu que cumpre combater. Taf-
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vez minha Opinião provenha de uma predispo-

sição. mas que a razão posleriürmenlc
confirmou, e fcrtalcoeu, pois não acho justo

condcnar-sc a medicina pc!o que tem de
desagradável e entendo que a saúde deve ser

conservada mesmo à custa das mais penosas

prática*. Porque, 5c dc acordo com Epicuro, as

.grande* volúpias que redundam cm maiores
dores devem ser evitadas, as dores que acarre-

iam volúpia* excessivas não devem tampouco
ser ambicionadas. É por certo a saúde coisa

mui preciosa, & única merecedora dç todas as

nossas atcnçòcs c cuidados c de que a ela se

sacrifiquem não somente lodos os bens mas a

própria vida„ porquanto na SUH ausência a

existência1 j>e no* lornn pc :>ad n c porque sem
da o prazer, a sabedoria, a ciência, e até a vir-

tude sc turvam e sc esvaem. Aos argumentos

mais sólido* que nós pudesse aprescnUíf 8 fílu-

stifiíi. a lim de nos provar o conTrário, bnstnri.i

npor a impossibilidade cm que se leria éncrm-

trado P latão, durante um ataque de epüqtôia

ou apoplexia, de arrancar qualquer auxílio das
rieijS. faculdades de $11 a alma. Nenhum eanii

nho que conduzisse á saúde sC me alouraria
rude ou difícil. mas tenho motivos, pelo menos
aparentes, para desconfiar profundamente das

a$*CFçoes dos mcdícps. Não afirmo que a

medicina não possua alguns dpidos Scrioü; ncin

que tíiurp todos 03 produto* dj naiüfczu ne-

nhum exista capa/ de ajudar a conservarmos a

saúde Sei que cenas ptanlas provocam U

transpiração, e outras a eliminam: âei por

experiência que a raiz forte produz gases, e

que as folhas do sem: *ão purgutiva*. Muitas
outras coisas me aio fami Mares nUíivés de

ohservaçòes^ como por exemplo que a carne do
carneiro é nuiriiiva c 0 vinho reconfcnaiue. Já

dizia SÃlon qoc a comida ê um remédio como
qualquer outro, o remédio comra a doença d»
fome. Não sou hostil ao aproveitamento dos

produtos naturais e não duvido dn eficiência

dos recursos ds natureza, netn da possibilidade

de Oi utilizarmos. Bem vçju çurnp os pássaros

e os peixes têm razão de confiarem nela, dc^-

confio da:-! invenções de nosso c-spírHo. du

nossa ciência. de nossa arte que não sabemos
conter dentro dc prudentes limites e pelas

quais nós abandonamos a nauireza c suas tci*.

Assim como enfeitamo* com o nome de jus-

tiça um amontoado de Sei*., não raro aplicadas

dc maneira inepta e iníqua {è quem a* critica

nao pensa em condenar a nobre virtude mas
tão-somente o abuso de colarem um respei

tãvcl rotulo cm tão lamentável siatema) assim,

também, dào o nome dc medicina, que honro e

respeito, bem. como admiro o que se prupóe-, st

coisas que não honro nem estimo.

Ame* de tudo, ensinou -me u experiência a

temer os médicos, pois nao há quem adoeça

mais depressa e mais tcnlaincute se cure do
que os que se eiUregarn nas mãos dos médicos.

Alé a saúde se altera com as dietas que eles

inventam. Não se contentam os médicos com
tratar das doenças, vigiam igu al mente a saúde,

a fim de que em nenhum momenío lhes escapo
a vitima- Foi* não vislumbram cm uma saúde
florescente o indício dc enfermidades futuras?

Ehííve várias vezes doente, e minhas doenças
foram iguai* ás dc todos, não me fizeram so-

frer mais nem se prolongaram anormal mente,
Cmbora não consulta**? os médicos, auferindo

com i.sso a vantagem de não a? envenenar Cüm
o amargor de mil receitas. Quando me sinto

bem. ajo a meu bcl-prjiier, sem mi: impor qual

quer regra c levando cm conta apenas os meus
hábitos e >1 minha sasúdaçÉvü- Em viagem qual-

quer lugar mrvém a meu repouso,. pnis não
preciso dc regime e.speciül quando udtjeço, não
me preocupando com a presença de médico oü
bnitcãrio. 0 que atormenta a muitos mais do
que a própria enfermidade. A Más. serão 0* mé-
dicos, des mesmos, com sua saude e média de
vida, exemplos tom probatório* da eficácia de
sua ciência?

Nãn há povo que não tenha permanecido
durante séculos sem médico*. E eawt. séculos,

ou primeiros* foram sempre os mais felizes.

Ainda hoje a décima parte dos habitantes do
mundo não conhece a mediem a, Numerosas
nações, onde vivem melhor do que aqui e mais
tempo* nunca viram médico*, l~. entre nós o
povo miúdo passa mui Lo bem sem dc*. O*
romanos ficaram seiscentos ano* sem médicos
e. dêpoi* de experimenta lo& r expulsaram no*

puf instigação de Caük^ o Censor; o qual

demonstrava como vivera oitenta e cinco ano*,

bem como *ua mulher, nã-u sem apelar pjira a

medicina, mas v:m recorrer aots mcdíco*, pois

essa denominação de medicina pode aplicar -se

Í\ Ludu o que COiUribuii pqra a Cop*ervaçào lIíl

iíaydôf U tralavu da funiilsa, ao que diz PI u Lar

có. obrigando- a a comçr muitas lebres. Js os

árcades, no dizer de Plínio, curavam todEi* is

doenças com leite dc vucíl, c üS líbio*, seguindo

llcródoto, gozam cm gerai excelente saúde

graça* ao hábito de cauterizar as veia* dn pes-

coço e da* fontes de seu* filhos quando che-

gam aos quatro ano* T Impedindo-os assim,

para o re^to da vída, de contraírem ckflu-tós-

Na região em que nasci, os camponeses usam
somente vinho bett] forte misturado com aça

frao e outras especiarias.

£1, em verdade, para que servem todas r*sas

reeeitãs Confusas senão para esvaziar o ventre,

ü quv podem fazer mtl plumas encontradtças
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em nr>ssas Cerras? Ademais não acredito mwÊio
na utilidade de tal prática, possé possível quu a
natureza exija que fiquem os excrementos
durante algum tempo na barri ys. as.s.ini como a
permancncia da borra é necessária à conserva-

rão do vinho, Vemos por vezes homens perle i-

Lamenie sãos que, sob u efeito de algum uci

dente, vomitam e evacuam quanUd-adc de
excrementos, sem que a isso fossem solicitados

antes do choque c sem utilidade aparem e,

antes com inconven ien tei> e posterior agrava-
rão de seu estado de saude.

Aprendi oul/orn com Flatào que & pior das
[ies cspccics de perturbações que podemos
provocar em nõs é a ocasionada petos purgan
füs. aos qu n i :

. a menoà dc ücr louco, ninguém
deve recorrer .senão cm ultimo ck tremo. Puriur-
bamos c excitamos o nial com o que lhe npo-
mos- Fora necessário que nosso gênero tk
vida, sozinho, o amolecesse, atenuasse, e o
extinguisse enfim. A luta violem^ que a droga
trnva tom 0 mal. é nos sempre prejudicial,
porquanto ocorre ern nós c a droga não favo-
rece a nossa saúde, ç aj a aceitamos quando
enfermos. Deixemos que a natureza ;qa: assim
estimo augura a conservação das pulgas e das
Fuinhas. assegura ei dos Itotnais, quando esteai

pacientemente concordam em scf por da
governado ji. Por mais que gritemos
"depressa!” não conseguiremos tomar mais
rapidu a süu murcha, Ficaremos roucos g nada

mais, Nosw wmi>r, nosso desespero longe de ã

incitar a auxiliar -nos afastam na de nós. Tanto
quanto o cursts da saúde, cumpredhe assegurar
ü da doença e não hã de favorecer um m.iis dn
que o outro, poH üc assim s*n;n:tdcssc- não
haveria ordem, c sim desordem. Sigamo-lo, por
f >cu:s ! Kl a dirige os que a seguem e arrafua 0\
que n não acompanham, com toda u sua medi
uina. Pedir uma receita de purgante para o cê
rubro, será Liiuifl úmI do que paia u -eMÕns ugo í

Perguntaram a um lueedcmónio como vive
ru tanto limpo com ^aúde: "porque nio conhe
ço droga§" + respondeu. O Imperador A dnano,
uo morrer, repetia sem «$$ar que o cx cesso ú\i

medicas o maiara. Um mau lutador fizera- se

medico: “coragem
11

disse -Lhe Diopnes “isns
ríoãoí vais agora poder derrubar ilrJuk os que
ie derrubaram oiliforn”. Como observa Nko
cks "tem cies a sortí de o kjÈ iluminar-lhes os
exitui e a ierra esconder lheaos erros”

Ademàffr são peritos na arte de lirar partido
dos acometimentos, quaisquer que sejam. Se,
por acaso, a nalureza íou qualquer outra
causu.) attui favoruvelmçntc, atribuem u cura á
sua Caüticia; Cabe lhes Q mérito de (odas a*

melhoras observadas, ç vangloriam -se, cm
suma, junto aox que os solicitam, daquilo que

nos curou, a mim e a mil outros, sem êuü

ajuda. Quanto aos acidentei que lhes ocorrem.
OU 0-S negam compietamente, ou os imputam
aú doente, invocando 3S razoes mais fúteis e

ridículas: um descobriu o braço; outro ouviu o
ruido dc um carro: “o barulho dos carros api-

rihitdos nas ruas csucííãí “ 3
entreabriu a

janela; deitou-sc de lado: ideias instes passa-

ram- Lhe pela rneme, Uma palavra, um sonho,
um maü-olhado são desculpas suficientes. Ou.
quando lhes convém melhor, utiíizam :l agra-

vução em prol de seus interesse^ procedendo
da maneira seguinte que não FaSha: quando a

doença piora cm consequência do remédio,
afirmam que. sem esfe. fora bem mais grave: se
° medstarneuto provoca ligeira 1'cbre em quem
se achava resfriado. di-/em que. som d ti febre
scna mais VLoiciita. Pouco lhes iin poria 0
cxíl

o

N püi.H ti prejuízo acarreia- )hes também
lucros. Tlm raíâo cm exigir de sitas vítimas
uma connujiça otimista, pois é preciso mesmo
que d tenham estas, o toiaJ, para que aceitem
Lu-do o que os médicos imaginam, por absurdo
que seja. Platão dizia, com ^abedesFia. que os
TTicd

E

cíjs pndem mentir descaradamertle, por
i^sLi que nossa salvação dependida frivolidade
c da falsidade da segurança que nos dão.

Hiopo, aninr de talcnio cacepcícmnl, c cuia
ji.raç.1 fuceis r>âo cjipu/cs dc entender* ítiver

ie-sc b nos diverte cm descrever ;i miior idade
com que dominam m pobres de espírito enfra
queddos pcln doença c o medo. Conta nos de
um paciente que responde ãs purgamos de ^eu
médico acerca do efeito dos remédios reco
mendadoí: “Transpirei muiio

1
'. "líxcdentc

”

ivtai^ torde, não icrtdo visto tt vitima dtirame
aJgiim tempo indaga como passara desde o ppí
me iro diti: "Sentt muito frio. e violentos trcnm
refe.” “MuíLo bom.’"' Unta icrcdra ve?., inqün

rindo uinda do nstaflo do mGitmn docni^ ouvt?
a seguinte respnscar “Sinto me inchar, como se

eüliveNSC com hidropidn" "Perfeito." E quun
do o criado do enfermo chega, apóh essa úlii-

ma visita, para H,iher da saúde do amo.csté lhe

diz: “Vou bem, meu amigo, rân berfl cm verda-
de, que acho que estou morrendo.*

Houve no Ir.ghü umu lei muito JUSEu que
isíntavj o inêdieu dc qualquer respon^abi
lidtidc durante os três primeiros dias dc trata-

Nesae lapso dv tempo a^siuniu n
paciente lodos os risco.s, inns depois dos. ire*

dias u medico Loniava- sç responsável pela ^ida
do cnfcmio e o tratamento corria por sua
çonta. Se Fseidápio t o mestre de tüdos eles, foi

fulminado pi>r ict rcan im ado Hipólito, poj quu
seus oontijiiiadore^, que matani tantu gente,

i3í
Juvenal.
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deveriam gozar de imunidades? Mupitcr, in

dignado com o fato de um rnortaE [cr sido reti-

rado da noite infernal c trazido novamente ã
luz do dia, fulminou o filho dç Apoio, inventor
dessa arte audaciosa, ç o precipitou no
Estigc í53 .“

Certo médico jaclava-se perante Níc-ocles.

da autoridade considerável gnu sua arte havia
alcançado : “Sem dúvida” observou Nteaclcs
“podes matar impunememe."

5e eu fosse medico apelaria mais para ü
mistertú ê a providência, Na verdade começa-
ram bem, mas riâo prosseguiram nesse cama
rdm. Foi um bom ponto dc partida buscar a

origem dessa ciência nos deuses c demônios,
valcndo-se dc uma língua c de umq escrita

esotéricas, muito emboca a filosofia considere
errado dar conselhos ininteligíveis guem
deles precisa tirar proveito: “conlo kc, para
recomendar a um doente comer eiir^uyS, lhe

ordenasse ú médico que pegasse uma criatura
da terra, que ande pela grama u carregue sua
Casa as costas 45 F ç intelipeniode suu parle
exigir do paderste. como furem ns artes basea
das no sobrenatural c na fantasia, umu fé sulV
cieme para auxiliar h aç ào do medico* c o efer

to do remédio. O que t>s leva * dõclarar que
mais vale o prollssionat cni quem confiámos
um hora ignorante, do que o mnis brilhante
desconhecido. A própria escolha de mjíl> dm
gas Um ulgo mis-tçfioso c sagrado: pé esquerdo
de Lariofüju, urina dc lagarto, cxcrcmcnio du
cldánu. fígado dc fuinha. sangutí du asa direita

dc pombo brinco í I- para <>s que como nós so
1'rcm de cólica* nefrilicns (não nbu^m bas
lanic de nossas misenas?) excremento pülven
*ado dc rato c ou iras prescrições absurda**
niais do domínio díi feitiçaria do que du eiçn
etii. ü deiifo de Lado nutras singularidade*: nó
mero ímpar de pílulas, dia* nrios para t&m

à

tas, horas determinadas para colher as planu .

que entram n** receitas* c final mente a atitude
rcbarbuttvá ç refletida que uvajmcm e de que
*omba Plínio. Com tiü belo início, não deve
riam ser esquecido dc ficrtKxnUir que suas reu
môes e consulta* seriam secretas c de caráter
religioso, Nenhum profano seria admtiidorics-
sa^ assembléias, como p não era no culto de
Esculápio. Porquanio, se qualquer pessoa
puder ser testemunha dç sua.’: ínikc isòcs, da
fraqueza de seus argumentos cm defesa do que
imaginam adivinhar e discutem aerinuwiosa-
mecaLe, cheios de ódio u de inveja, precisará ser

cega para que neles confie, Quem jamais viu
um médico confirmar súmptcsmertiç a receita

de um confrade, sem nada acrescentar ou eor-

51 *
vírsítão.

134 Cícero.

tar? Revelam assim a inanidade de su vt arte e

mostram que mais üs preocupam a própria
fama e os lucros do que o* doentes. E sábio foi

certo médico da antiguidade que 1he& rteumen-
duva iisto sc metessem uns com os doentes dos
outros, pois, cm nada conseguindo dc útil, o
urro de uru só não prejudica o bom nome da
corporação, ao passo que a glória do êxito a
todos aproveita. Ali.is_ quando se reúnem vã-

rios médicos em tomo dc um mesmo caso,

desmoralizam a profissão com dissensões c
brigas. tanto Ttiais quanto em geral os resulta-

dos nso sào brilhantes. Deveriam evitar de (or-

nm- público esse desentendimento quu as pes-

soas cultas labem ter sempre existido entre 05
mes-trc-s dc sua ciência, mas que o povo ignora,

Vejamos alguns exemplos dessa* divergen
cias no passado remoto. Hierófik) niribiu aos
humoros a origum dc nossas, doenças; ErasLs-

Lrato, ao sangue das artérias: AíClepíadcs, â
superabundância ou ri escassez das energias Ir

sicas; DíocLes. a um desequilíbrio na prnpnr
ção dos dementos que compõem nosso -corpo,

hum como ã qualidade do ar que respiramos:
Estrãtoík a um excesso, a uma dificuldade dc
assimihçm c a uma corrupção dos alimentos;
Hípócratcs. am ejpiritos. Um de seus n.mi

f.^ &3 U que Os médicos conhecem melhor do
que CLS, diz n pr-upô^ro que fcl

a déncía mais
importante p:n*i nós* iiqucla ã qmiL incumbe n
conservação dc nossa ^aódé. é infdiemente ;t

m\us inecrtn, a mais confusa, a mais imitada
pelas contínuas mudanças dc dmttrinuU Não
ha grande mal cm errarmos m.j medida d;t di^-

Uuiciu dii sol t bem como etn qualquer cálculo
astronômico, mas no caso da medicina c nosso
ser que cst:i em jogo c não me parece prudente
110.S abandonarmos ao sabor dos vemos.

A n l és. dri guerra do Pelopurtcso não se fala-

va dessa ciência; Itipócrales dcu lhc crédito.

1'cdiiH án regras que e.sii]bdccen h foram posle-
rior mente modiHeadas por Crkipo, Erasís
rrato, neto de Arístôrdus* «.lusiruiu cudo o qut
Cti-iLfKí construíra. Depois detçs vieram os
empíricos que aplicaram a essa arte métodos
iíUCkamcnte diversos, Mais tarde íberófilo
dclepdeui outra oríentaçEo enincra a qual w çr*

.i^oeu Asctepíadcs* o gual impôs por seu lurnç
seu modo dí ver. As opiniões dtr Tein isfíon e
eoi seguida Aí de Mus* firmaram- sç então,
após AS quais surgiram as dc Vectio Valenà,
célebre pelas suas relações com Messalina. No
tempo de Nero, Tèssalo dominou; nhnliu c
condenou tudo que preceder a, Sua doutrina
foi derrubada por Crinuín de Marselhá t 0 qual
voltou n subordinnr a medicina ãs lábuns
flAironõmicas e à iniluúncía dos astros; a_e

;-3 r.

Pííniü,
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buras das rdeiçocs, íl posição dc Mercúrio ç ãs

fases da lua- Sua autoridade logo foi suplau
lada pei# de Curimj, Lambem dc Marselha, o
qua! combateu não somente os métodos da
medicina antiga, mas também o uso cie banhos
quenl.es que, com 03 Mcuk>&, se tornara um há-

bito. Mandava dc sc mergulharem as pessoas
na água fria mesmo no inverno.

Atá a época dc Plínio, nenhum romano se

dedicara a medicina, Era exercida pelos

CSUangciíoíí t‘ os gregos, como cn(rc nos, fran-

oesííi, pelos que massacram o latim, poh.
corno diz um grande médico, nào acreditamos

na medicina que compreendemos nem no
remédio que vamos buscar na naturií/.a. Sc

existem médicos nas regíoe*de onde nos vêm a

salsaparrilíia e o g uai ac o, devem recomendai o
repolho ü a saba. cm virtude da preferencia

que sempre damos ao que é estranho, raro c

üuro. n :«> ousando ninguém desprezar o que m
Vai colher [ao tonge á cuMa etc mil perigos-

Efllrc essas transformações du medicina an
tiga e a da rtírtkzi época. houve oulrtis em nu
mero infinito, as mais da.s vü/.ch radie flts e

universais, como as introduz; kJ ar, pt>r ParaçeL-

soi Fioravante c Argenlãrío. os quais nào
somente modificam por Completo o receituá-

rio, mn.s ainda a* própfins regrns tia arte c até-

ns condirei- de saiu cxcrcfrin, qunl iUcando
como ignorantes e charLaiãtifc imJus os mus
antecessores. Imaginai, depois disso ludü,
onde v.ii piirar o doente 1

Sc, íui menus, quando ü* enganam, níu nos
prejudiefl&jçm, teríamos uma vaga ptmibili

dude de cura xtm correr p.revvc risco. Diz-nos
Esèpo de um indivíduo que comprara um
escravo mouro que, imaginando provir a cor

de :-uu púk do* HTJiuh trato-j infligidua peto tin

i i.uii dono, obrigo u-ín A seguú um LniLitmenco

dc banhos e lisEtnus. o que nao lhe modificou u

oor, mas lhe ulieryu profundamente a saúde,

ames excelente,

QuaJtws médicos nào vemos, atfibuíndpsc
uns aos Outros u culpa pela morte de suas viu

itm'! Recordo-ipc dt uma doença muito pere

lhjmi, não raro mortal* que se observou hà tem
pos nas cidades de minha região* atingindo
prineipaLmenle n :

. c I jis -;t -. pobres. Pj4>sadiN .1

epidcniia» depois dc ter feito número coriside-

rávd de vitimas, publicou certo medico uma
obra em que criticava a uso da sangria no
combate aa mal e confessava Ler sido esse tra-

LurnúriLü :i oííusíu pimcipal dos casos fMrtis.

Hii mais, porém. Os que escrevum. entre os
mcdicoa, afirmam núo haver remédio sem ctéi

tos nocivos, Ora, SC míamo os que sâo tílcicn

tes nos prejudicam dc um modo ou dc outro,
que diremos dos que absorvemos tora dc

propò? i
fQ ? Ademais, Creio que, para os que

nao suportam y gys[y dos remédios, constitui

perigoso estorço ter de tomados á força, pois

isso exaure o doente que tanto precisa dc
repouso. Por uutro Eado. considerando as cau-

sas tão luteis que os médicos apontam para as

nossas enfermidades, è de se deduzir que o
mais insiErUficance erro na dosagem, ou na
aplicação do remédio, pode ocasionar graves

danos. E se o erru dc um médico c perigoso,

Cis-nos cm hem má situação, pois ê muito difí-

cil que não o repita amiúde. Precisa dc dc
demasiado numero dc exames e de informa-

ções circunstanciadas para opinar judiciosa-
mcnt.c: cabí lhe Cõnheuer o LempcranicutO do
doente. .sua temperalura. seus humores* suas

priidiíptuiiçòís, suas qcupaç5n c ate o que
pensa c sn-nh.i: cumpre Shc saber íÍíií. condiçÕ-o^

uinbiciirü. da natureza do lugar, do ar, do
clima, da posição dos astros c suas influências;

ê necc^àrii i que não ignore a.-i cí*U55tR da docn
ça e -seu earáier, seus ulbitos, os dias críticos;

preeisn cnnhcccr n pc3o da droga quó tnifii^tra.

sua ação, *> país tle onde vem, '.eu a^pccLó, \i

data cm que foi preparada, a fim de Calcular a

quantidade a ser receitada. Tudo calculado c

entrosado harmônica mente. Por pouco que se
cji gnne. que entre tamiok clememo^ diferem cs

um mò venha a falhar, ciii nit* perdidos, Ora, sò

Deus sabe da* d ifie Li Idades íjue há em conhe-

cer lamas parliciilurtdadeS 1 Como. ptir exain

pio, daiermínar o caráter preciso d,a doença, $c

chi se apresenta ?*oh im variadas formais?

Quantos dcbiucis c dúvidas provoca .i unúlise

da urina? Sem tíits ditlculdudes nao andariam
a discutir pcrmanctucmcnie «evreado díagnás
tico e nào teriam desculpas para ü érro que
eometern não r*tfO dc ctítlfunilU allios com
butíidhos. Cwdu vez que o* consullei. por ính

ma que fosse a dificuldade; nunen encontrei
[rc*í da mesma opinião.

Xaturalmemc minhas observações bu
Miam se principal mente na minha experiência
pessoal, Ullimamcnte, em Paris, um fidalgo

sub meteu -sc h umaopemçãití pt>r determinação
dos médicos; niío encontraram em soa bcsãga

mais cãlçuiüs çlu que em minha mão. Aqui
também, certo bispo dc uitnbas rd ações tor;i

insisuímemenre aeon&dhado .1 xuhmeuT -íc h

idêntica operação. Eu mesmo, convencido
ptrEos mcdicos Jc&iílí neííeti^idadí:, interviera

para dcddi kj. Tendo morrido, ao ser autop-
siado verificaram que su sorria dos riníi. Oi
micdiços no cjiü;i dessa doença sãf^ menos
dcüeulpávci> ainda, porquanto da c poi íiíüljli

diKêr. palpável A meu ver a ciência cirúrgica

üfercec maior segurança,, porque com tlA se vk
e seme ti que se faz. Depende menos de cooje
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lurai e intuições. Ge médica não podem u&ar
espéculo para examinar o cérebro, os pulmões,
o fígado, tampouco lhes podemos dar crédito
quando Unes cabe atentar para sensações
contrária* observáveis simultaneamente em
váricu* órgãoSn ifiLirnsmcnlc ligados como
quando sentimos calor no fígado e friü no estô-
mago. Procuram então convencer-nos de que
um remòdio alcança a bfftíga e Outro os rins,

sem que aluem, cm caminho, sobre outros ór-
gão s:e insistem em qut- durante tão longo per-
curso conservam sua eficiência Lite chegar ao
ponto cçrto cm que devem entrar em ação suas
quaüdiuJes ocultas. Tal rcmcdio SíCa o cére-

bro. tal outro untcdccc o estômago, mas não é
dc espantar que, misturados, se separem por si

ws ê vi cada qual de^empenhiu-

w:v papel?
Pois eu reLcin — e muito — que se percam t
se enganem. H não pedcrá acontecer que se
alterem dtn contato um com o outro? Fin?tl-

mente a execução da receita cabe ainda a uma
terceira pessoa cm quem precisamos confiai’ c
á qual deixamos entregue o cuidado de nossa
vida]

Pjira nossas roupas lemos quem sá uonfcc-
Gionc gibões, c quem só fuça calças ; Somos
ranwj maiK bem servidos assim quando nmla
qiKil tw ocupa apenas de sua tarefa e seu lakn
to se exerce dentro dc J imites estreitos. Não
*eria tio perito o alfaiate que tudo fizesse wxi
ulm. Quanto à nlintcfuaçâo, c vantagem do*
ricoj terem vários servidores. Um prepara a
s-üpa. nutro as carnes; um só cozinheiro r ão
consegue dar. á comida toda, tgüal sabor. Por
isso mesmo não admitiam os egípcios que o
médico foüsc universal 5

3

*"i devia «pedal l

/ur sc em algum rumo dc sua afie. Cada ttoçn
ça k uada pane do corpo tinha seu especialista e
Lissím era. provavelmente mais bem tratada e

segundo sua? ncoes&idadjcs. Não véem ps medi
eos de boje que quem a tudo «tende não atende
a nada e quç, ocupar- st de todas aü soEiciui

çòtt desse pequeno mundo do corpo humano,
ultrapassa itm possibilidades. Temerosos de
que sugando u duiciQTcria provocassem a lebre.

maítuaiti eles um am^tj meu que valia rnaiíí do
que iodos ele& juntos, Â realidade dst doença
sí'í podem opor o peso de suas conjeturas, a fim
de não curar o cérebro cm detrimento do çstõ
mago. com üuus drogas discordantes c desor
denadas estragam o estômago, c perturbam o
cérebro. No que concerno à razao de .sor dg
seus juízos, é essa arte mais fraca e çontradi

tôria do que as outras. Ora dizem que as subs-

tâncias excitantes Lonvêm a quem reiu cólica:;,

porque abrem e dilatam os condutos tn ternos,

* a fl Diriamos, hoje, não especiitÈiz »dn nu <le clínica
geral. (N- do T.)

carreiam a matéria viscosa que engendra os
cálculos c precipitam o que principia a acumu
lar se e a endurecer nos rins; ora afirmam que
es-Has mesmas substâncias slo perigo s-as. por-

que, abrindo e dilatando os condutos, cncanti

nham para íjs rins essa matéria que se trans-

forma em cálculos, obstruindo* aqueles órgãos

já propensos a se obstruírem. E acrescentam
que. se porventura um cálculo maior do que o
canál que lhe cabe atravessar nc^tc sc introduz,

levado petas datas substâncias, pode ocorrer a

morte dolorosíssinia do paciente.

Seus conselhos acerca do regime que deve-

mos seguir não me parecem muito mai* ló&i-

cos e coerentes. Ora d i /..em que c preciso urinar

rreqtiCHtCírtmlc porque 3 exper icncía demons-
tra que se deixamos a urina estagnar na bexiga
da sc decanta c os excrementos que nda se

encontram formam uma espécie dç borra pro
pteia á con&tituição dos cálculos; ora afirmam
mm não devemos urinar repetidamente, pois.
em virtude de sen pêvu. os cKcecíticntos só
scrân cvpelídos se 0 jato for muito forte, por-
quanto uma lorrenie impetuosa limpa 0 leite

das á^u»5 muito mcíhnr do que um regato
krdo e iwreno. Também dizem por vezes que è
eohvenienu: ter cofitaios amiudados ixm\ as
muiherés porque isso- abro os condutos ç fas
Circular n ara ia: c p4)f vezeí que à prejudicial
porque esquenta os rens e os enfraquece, Ora
itis ifitem na açn<> benfazeja dos bánhoí quen
tví, porque amolcccrn c tornam tn$i.s flexíveis
c.s órgão* em que se alojam os cá leu loss; ora os
consideram nocivos ptjrquc ú cak>r ajuda a

cozer e petrificar as matérias que forma os cál-
culos. A(is que fâJCin düaçtks de aguas dizem
que precisam comer pouco à noite a fim dc que
ú água u ,scr tfigerida pela manhã aiue melhor
cm virtude de estar o estômago va*io; mar,
também ufirmam o comrãrio. Ou então obscr
vnm que è necessário comer pouco a<> Tticio-
i.H:j, ii fim dc rtàui pcriurbur á ação da ãgu;j lo-

mada pelo, manhã c rtão subrecarj'egar o
cstôrn&go apà$ n t-srera cumprida; ou que o
principal «Torço digestivo deve íçr deixadu

a noite, p<jrquc de dia o corpo ç o espirito
cAtun permonenEciTicntc u^itítdos,

Eis como raciocinam os médicos, com loro-

tas* a ex pensas nossas. Não há opinião sua que
nãn pn^sa ser imediata mente contraditada com
argumento de igual peso. senão maior. Nãít M.’

censure portanto quem, diante dç lanEa^
contradições, sc deixa conduzir pelos seus ins-

íiniüSi e pelit sorte que prexide aos nossos
destiiióJí.

I ive a oportunidade, um minhas viagens, de
visiiar Lfua.-nc iodas as estações £íe águas do
mundo cristão e há alguni anos as venho
frequentando porque julgo que os banhos slo
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saiu Lares c que muitas afccçõcs, provem do fato-

de termos perdido o hábito de lavar diaria-

mente o corpo, como se fazia em quase todas

uj-i nações tio passado e ainda se continua a

fazer em algumas., Não posso compreender

que haja alguma vantagem etn conservar os

poros obstruídos peia sujeira. Quanto a beber

essas águas, os fados que 1bh> rtào me
contrariasse o paladar; por outro lado é coisa

natural c tao simples que, sc não é útil, tam-

pouco será perigosa, o que se deduz aliás do
número considerável de pessoa* de toda espé-

cie de temperamento que as tomam. E se não
pude ainda constatar, nem por mim nem peio

que sei dos outros, nenhum desses efejlos mil 3

grosos que se prudarnam c nos quais muitos

acrcdilrtiP {pois nos enganamos facilmente

com o que desejamos), não vi tampouco nin-

guém cujo csíadn houvesse piorado com o uso
dc ta ls águas. Posso afirmar. sem exagEiu. que
despertam o apuLltc, facilitam a digestão k pru

vocam um certo bem-esiar, a menus que as

busquemos jâ tm muito mau estado, o que não
aconselho. Sc mfio podem reconstituir um íísr

eo arruinado, podem pelo menos auxiliar quem
o tenha tigetramente combalido k evilar males
maiores. Quem as proenru sem se sumir com
animo suficiente p*ra usufruir o prazer da
sociedade que aí encontre, dos passeios e

excursões a que convide íl beíc/a do lugar,

perde indubitável mciue o melhor c o mais efi-

ciente dos seus efeitos- Por i^o tenho sempre
escolhido aK local idades mais agradáv^ pelo*

seus sítio** e ao mesmo icrnpo as mais cômo-
das do ponto de vívtn da hospedagem c da
sociedade. Em França* a csiaçlo de Bagnêrc;

nos confins da Alemanha, a de Badcm n» To*-
cana. a dr l-itcca. c em particular as à^uas
"delia VíNa

11

de que me vali várias ver.es.

Cada lugar ictn sua* ideias acerca do modo
dc aproveitar a* água*. Quanto aus efeitos,

Aàfi, ao que me parece, qs mesmos cm toda
parle. Na Alemanha nàq se bebem as jígvus;

usnn^nqs em banhos c passam quase lodo o
tempo patinhando na água: na Itália bebem
nas nove dia* c banham se durante trinta* pdo
menos- Em certas estações, obrigam-nos a pas-
sear para melhor as digerir; em outra*., for-

çam no* a permanecer deitados e aquecem-nos
o estornado e ü:, pí-\ paru maiilcr um calor con-

tinuo durante a digestão. Os alemães em geral

aplicam -nus ventosas dentro da águ a- Qs italia-

nas usam duchas durante um. mcs. uma hora
pela manhã é outra ao cair' da noite, na cabeça,
no estômago ou outra qualquer parle dü corpo.,

segundo as necessidades. Variam asxím os cos-

tumes de ucurdo com a região, e a bem dizer

n ao ha a menor semelhança entre o que se fflí

cm dado país., e o que kc observa em outro. Eis

como es&a parte da medicina, a única que acei-

tei em par Li Lu lar, embora menos artificia] que

as demais, participa contudo da confusão c da
incerteza que sc deparam nessa arlc^

Qs poetas- tratam com mab èqfa&c e graça

todos o* assuntos, este carro o* demais^ segun

dn se vá destes epigramas:
l

't>uem. Ãlcon
Locou a cslálua dc Júpiter c, embora seja ela de

mármore, pôde o deus- constatar o poder do
medico: retiram ciu huje do templo i= vão cnler-

rá-Lo, conquanto seja deus, e de pedra s 5 rT
"Antírâgoras banhou -se ontem conosco e em
seguida ceou aJegremcnic; hoje éUCOn Iraram -

no morto. Qúcres saber, Faustino, a causa dc
tãu inesperada ocorrência? Viu cm sonho o
med iço Hcrm ocra la

& 3 a
,

"

A propósito, aqui vão mais histórias. O
Fiarno dc Caupène c *1 Chalosse i? Lu Lemos
iguai* direitos á renda de unia propriedade

chamada Lahontan, muito extensa e süuada
no sopé da montanha- Os habitantes como, ao

que dtzem. os do vate de Angrogne- levavam
urnii tixistcjieia á parte, O0nl costumes, USOS c

vc^timcritAs particulares: eram governados e

Administrado* segundo instituições e tradias
observadas desde sempre, dc pai a lilhOi Éssa
pequena região vivem sempre em ião felizes

eofldiçocs que nenhum juiz da vizinhança sc

apercebem dc sy,i exisiênciah nenhum ativo

gadí> ai irabalharu, n intuem jamai-. fora cha-

mado a dirimir contendas, nunca se vira

alguém úo lugar ení regar se ã mendicância:
evílnvnm os contato* et>m a ^ente de fom par.i

que não se alieras$c a pureza das instituições.

Isso dumu, como etc* próprios dixein, ttc que
um dcIcSb atormentado pela timbíção, km-
brou sc de fazer do filho um personagem-

TcjwJo esii aprendido a tswrcvcr nuw

a

oid^üc
vizinha, veio « t^rrtar ^ tabdiúo da aldeia.

Logo começou o moço a desprezar os amigos
costumes e a eachor n cabeça das eomprt
nhtiiros com as gr^njez«s da* regióc* vizinhas.

Au primeiro que ceve uma cabra d^ujjcimJa
acL>n.selhOLL que dd^sc queixa aos juízes rcai^ a

Hm dc obter uma indenização; e assim fez çom
ouiros ate tudo desmantelar, Lofio após esse

germe dc corrupção, dlzcjo^ outro surgiu de
consequência* bem mai* grav-ç*. Resolveu

certo médico casar com uma jovem do lugar e

para aí mudar sua residência, Esst médico
começou pnr lhes ensinar os nomes das febres,

dos resfriados ç abscessos: suprimiu de-

prsifi o alho que lhes serviu dc rume-dm para
iodo* os malcy, por graves que fossem, c indu-

ziu-os a tomarem, ptita qualquer tosse uu
defluxo, elixires exóticos, especulando não

e ^ f AüSüal L4>.

G5B Marcijil.
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somente com a saúde come com :i morte.
Juram des que fui a pa/iir de cntào que princi -

piaram a perceber que o sereno da dor de cabe-
ça, que se pode ficar doente wn bebendo quan-
do faz calor, que o.s ventos do outono sáu mais
pestilentos que da primavera, e que, esma-
gados sub o peso de doenças, ate aquele
momento ignoradas Verificaram uma diminui-
ção geral de seu vigor fàsiço bem como da
duração de sua vido,

Eis h segunda história.

Antes de ler sido atacado de graveJa, ouvin-
do algumas pescas de comprovado bom senso
se referirem ua sangue dc bode como a um
remédio maravilhoso caído dos eeus e suscc
dvel de prolongar * vida human;i, eu. que sem-
pre pensei que poderia ser vitima de iodos o.s

males, ttvç a idéia, ainda chcío de ^néde. de
preparar o bálsamo milagroso. Determinei
pois que criassem um bode dc acordo com as
informações, que obtivera. O regime deve ini

liar-se nos meses mais quentes do anu c cons
cãltiir-sc dc efvas purgativa* e vinho branco em
lugar dç água. P«r acaso estava eu em casa. no
dr:i cm que o tlcvinm matai. Vieram dÍEtr imc

que ü cu/.inhciro percebera nai$ tripas do ano
mal, pelo tato, a presença dc du«s ou crês bolas
um meio ao* Alimentos digeridos. Por curfod-
dade mandei trazerem as entram to as e fiz que as
abrissem Eram três corpo* volumosos, leves
eojno chpmjas, apiiretticíncnic oeus» rnas
dum* por fora c dc cones mortiças, Um, pare
eia bem redondo e era do tamanho de uma
bola pequena: os dois outros, menores, nãu se

mostravam perfeitamente redondo* ainda,

fendo pedido informações jtmio :'t* pessoas
tiabimadi* a tais tarefas, soube que se t raiava
dc um caso raro; eram. provavelmente çãJuu-
Lós da me*ma família que í>?í nossos À aeredi
ttu w na coisa, bem vã wrú a esperança dos
dOErtic* que imaginam eurar. se com o sangue
de um animal troado de igual enfermidade
pois não se sabe he é contagiosa e. dizer que
nuu .se transmite pulo s;uL[.’ue, não W me allgu
rn certo. Em todo cusu ê de -iu .idtnitir que
nuda se engendre cm um çorpu sem a coopera-
ção de todas a* >u ns portés. sol ui atras tnire ii;

em verdade algumas mais ativas do que outra*,
rnas todas participante*, E é provável que m;
do bode, LtwJa^ das, [ivex*em qJgunia prediipo-
iiçao para a graveta. Acrescento que não dese
Ja-va fazer a experiência p£.ir temor de chegar
ao que mais larde cheguei. mas a executava
sçsim cnmo as, mtilhercs que fazem provisão
dc remédios c mezinhas para socurrer os ou-
iroü c os aplicam a mil danças; difçrentc.s, seiri
qut- 4.-tilri;| aiLtu Oü uSÍJTI fias prÕpfiitS,, IIMJÍlO

embora tlèem por vezes bons resultados,
Como quer que seja respeito os médic-mq,

não porque o determine o Edesiastts* 311
(pois

acs,se preceito oponho ou era em que o Rei Asa
c censurado por ter recorrido a um médico),
mas como indivíduos, pois muitos há honrados
e digno* dc nosso apreço. Não os ataco e sim a
Sua arte; rcáu os recrimino por íirarem proveno
dt nossa tolice, porque todos agem dc igual
itinrfcçira e não faltam profissocíi mais ou
menos honrosas que so subsistem e prosperam
abusando do público. Chamo-os quando estou
doente; peço-lhes que se ocupem de mjtn e pa
go-m como qualquer pessoa. Pcrmilo-lbcs que
me recomendem resguardo, quando a&sim o
desejo; auiorizo-os a majidarcin fazer minha
sopa eorn atho-porrq ou alface e prescrever-me
vinho branco ou clarete, coisas pelas quai* nno
tenho prefe renda nem repugnância acentua
das. Nenhuma oulra concessàti, porém, pois
tudo o que empregam sabe a amantor. Por que
ordenava Licurgo que os espartanos tomassem
vinho quando doentes» senâ-n por não ti *itip<>r

tarem, hahilualmcnEe? Pela mesma razão certo
iidaígo de mirhn vi^inHonça o adota contra u
febre, porquanto o detesta cm seti estado nor
mal. E quantos médico^ nây sc VCftm^ compar-
tilhando m rilhas ideias, vivendo comiv bem
entendem, dc maneir.i nbsolu lamente contrária
á que pregam «os outros? Que significa isso,
KcnSo abusa/ de nüisa simplicidade? Pois, afi
n;il, sua vida e sua saúde nm lhes são menos
pfciosas do que as nossas c por certo acomo
õ criam seus utos âs sua* doutrinas sc nãu reco
nhecesstím çtes próprios que sào nocivas.

O medo d» dor c da morte, o dwtjo exacer
biulo de cura é que nos cegoiti, È simplc^mcme
a covardia que torna tão complacente a n.ussa
lê. Em geral não se iludem os doentes* mu*
toleram e deixam untar; ouço-os qucixarcnvsc
cônica eu, mas acabam di/endo: ’*quc fazer,
ertiiior' çümo se ti inipaciêneia resolvei a
qiiestíLih melhor dni que ^ pAciéncia l-lnire o 1

;

que acíitafn IÃO miserável sujeição, haverá um
só que não rstqa igualmcAlc disposto a stibmç-
ici *e a quaisquer imposturas de quem tenha :i

impudência de lliex ga/anier que hòo de sarar?
0ü babilônios expunham os doentes na

praça púbUeru n médico era o povo; quem pas
sava Indagnva por eorLesin c humanidade do
csiado da v lí una e dava, xegundo sua expercên-
cia, um conselho nuiis ou menos salutar. Nào
ü^imos diferente mente, Não há palpite que não
levemos em coma, nem amuleto que não nos
impressione; ü se cu tivesse de acreditar em al

guma coisa ainda preferiria isso, pois, ao
menoa, não noa causa prejuízo.

Homero e Platao diziam do’? eíTÍpcios, que
eram todos medi-cos; não se poderia dizer o

& s *
1 louora med ieum propcer ncccüiitatcm.
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mesmo de todos m povos - Mão há. com efeito,

ninguém que não se vanglorie ele possuir algu-

ma rcc-clta c não sc avcnnirc a experimentá-la

no vizinho, desde que este se preste à eyperíen-

cia. Ouvi alguém. como cu atacado de &r avela,

anunciar cm certa roda o aparecimento de uma
pílula nova em cuja composição entravam
dezenas c dezenas de ingredientes. A informa-

ção provocou grandes emoções e esperanças;

que rochedo resistiria a tão considerável

concentração de meios? Soube depois, pelos

que a tomaram, que nem umu parcela de
cálculo sc comoveu.

Nào quero terminar sem me referir ainda ao
i\\\c os médicas. nos apontam como garantia da
eficiência de suas drogas; a experiência. Dofs

terços pelo menus das virtudes dos remédios
provém da quinta- essência das ervas medici-

nais cujas propriedades reoõndilas somcnlc o

USO revela; ora, a quinlíi-cssíneiís de uma eoSs-i

não ê senão a qualidade principal que lhe é

peculiar c que cseapu tl nossa razão, a quül

não lhe pode descobrir a causa. Enire as pro-

vas de eficiência, dizem des. dp.umas lhe-s

fnrnpl reveladas por dcmnnim l Quando n alu-

dam. contento me cm v^rdude com ouvi los*

pois não discuto milagres. Outras, aventam
l Las por analogia, OU as inlclejn de uJgLiilm

qualidade ccaxionaEmentc verificada. Assim. a

lã dc nossas roupas içria propriedades secai

i

víiü e serviria pnra çu r ar as bicheiras das
mui?*; c ;l raiz ‘forte «ria purgativa. Galeno
conta de um leproso que sc [cria curado heben

do vinho de um recipiente cm que sc eseonderu

uma víbora. Tais fatos lu-rnam ptausívd o efei

io dsa droga, como plausíveis $ão as experíên

cias résiu! L tintes da observação do.s hábitos de

certos ansmab, Quanto às outras experiência*,

íi que foram levados pelo acaso ou peta soriu.

não me parecem dignas de íé Imaginemos o
homem cornem piando >' número infinito de
coisas, plantas, animais* ntcLih que o ccrcenu
por onde iniciará .suas experiências? Suponha
mos que o fuça pelo chifre do veadd; só um
capricho poderá explicar a escolha; c não
menos inexplicável ^crà s segunda operação.
Tem u sua frente tantas enfermidade:., c ifiu

variadas são ilh ciromstÂnciâs em que das
ocorrem* que iilkj poderá jurruii* deicrmunar o
ptmio em que deverá sustar »S prova ^ e con-

cluir. Ser lhe ia necessário decidir provi amente
que çrtre as milhares <le criUâ> que prOuisa

pesquisar figura um primeiro lugai o chifre dc
veado; que enirc as íniimeras doenças deve

aplicá-lo m epilepsia; çntre os diferentes tempe-

ramentos, ao ntelaneoJiço; crurç as estações,

escolher o inverno: entre os diversas povoa,

preferir o francês; entre pessoas de tudits as
id-iidès, lem.brar us vídhus; enLru t>s mo mentas

assirta.l^.doi; pelo movimento do& astros, apon-
tar a conjunção Vênu.s .Saturno como a mais
propícia; e enfim, enUc as partes do corpo,
determinar o dedo como a mais favorável. Não
tendo por guia em, tudo isso, nem argumentos,
nem conjeturas, nem inspiração divirta, e 11 a n-

do-sc são somente na sorte* fora preciso que
uma coincidência reai mente admirável, perfei-

ta. interviesse em scü auxilio! Mas admitamos
a cura; fora ainda imprescindível provar que o
mal não estava chegando naluralmerUe aAs fim;

que nafí pode 5Cf atribuído a jma outra causa,

a alguma coj*a diferente que a vi

E

ima lenha co-
mido ou bebido; ou que não se deve àsoraçoex
de alguma avó ou lia, E ainda que o fato *e

provas.se, cumpriria saber quantas vç?ça; &c

nipciiu. l; sc houve essa longa série dc expe-

nèncias c verificações necessárias a uma
conclu.ção- E a quem cabe lirá-lâ? ÊrtLrc mtl
indivíduos entregues a tais rópcriêncías, iré*

talvez as lerão registrado, c será um desses,

porvenlura, quem haja chegado y Conclu-

são? Estaríamos mais esclarecidos, sc os jui

üüs c raciocínios de todos nos fossem -conhecí

dos; mas admitir-sc que três testemunhos dc
(rês doutores bastem paru estubckccr as leis dn
Niiúijç humana, não ^.criu razoável. Para que
tivessem real autoridade* (ora preciso que os
houvéKKCmos escolhido como mandatários.

r^l MadjtftEP dv Dum*

henliora, quando há Itítnptjs viestes vímIíii

jbt. vós me cncoti irastes ocupado cm, escrever

as linhas precedentes. T. possível que estas

inépcias vos caiam um ítin nas mães: quero
qnc. nesse caso. iifu> ignoreis qiuuno me sfflUi

rei honrado com vossa atenção, Kcconhccercis
us mcMTiiis idéias é a mesma maneira de expri

mi las que CíínheCéSlts. Mesmo que me fosse

possível empregar linguagem diversa da rrmfilifi

língua (lem húbituaLc forma mais degarne, não
o- fizer» porque não desejo que esc aa linhas vos
recordem um indivíduo diferente. Estas uhser
vações, e conseq^ntes Cfjnsideríiçõe^* vós t\r.

ouvistes c. aceitastes, senhora, graças h vossa

cortesia^ indhor do que merecem; por isso

quero, sem eriireianiu Etx modiíãcar ctmsignã-

las em uma obra que me sobreviva alguns anos

OU diah c nu qual vdü as encontrareis quando
de >;çj ardes* .sem que vos seja necessàiio cojl.hcc

vá- las níi memória. Saci dc resto betn insígnEíl

carnes. Aspiro apenas ;i que cuntinueix a hon-
rar me com vossa amizâdç em virtude de^xâ.s

mesmas qualidades que houvestem pr>r bem
dsíSúobrcr cm minri e que nu outorgíUMOi.

Não tenho em absolutu a pretensão de ser

mais cscimado ntorio do quü vivo. O nmor que
linha TJberío ii fama e o levaria a prcocupur-íf
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ttss-Ís Com o renome póstumo do que com sc
mostrar agradável aus seus contemporâneos
parece me ridículo-, embora encontr adiço. Se
fosse desses a quem o mondo deve render
homenagens. Contentar-mc-ia com metade
ddas conquanto pagas ndíantadamzntc. Cm
taria dc iouvones imediatos que me envoi-
vcs&çm cm uma atmosfera ames densa que
cjttensu ou dc longa duração, E que se esvaís-
sem por complcío ao fim de minha vida, quan-
do seus sons suaves nàtr mc penetrassem mais
os ouvidor

Seria tolice* rteste mo mento cm que min liai
relações com os homens ameaçam fomper-sc.
mostrar -me a ele? sob um aspecto mais favor

ã

vcl do que aquele quç me conheceram. Consi
dero inexistentes os bens que não pude usufruir
em vidíi. Qu«ro ser como .sou cm quaisquer
circunstâncias c não apenas no papel. Empre-
guei Lodít a m inha arte u mcq engenho cm
melhorar. Não e.sludeà com o objetivo de
aprender a escrever c stm dc me conhecer.
Todos os meus esforçm vrsarjm a vida 1:

pouen mc [ticomodci Com criai unia obr;i lite

rária, Ambicionei ser um homem capa/ tendo
cm vista as vantagens esscticialft ni} pre-s^en tc e
não Com o intuito de acumular conhècimentoír
pjir,T deixar u jii^us herdcíms. Os méritos
devem mau is festar sc nos costumes. nas con
ver sacies habituais, no amor. nas disputas,, rto

jogt), na cama, a mesa, na conduta dos negó
cios c nfl direção da cm; que ponham em
ordem primeiramente as suns coisa*, aquele*
que. vesiídoi dc trapos, escrevem hilox livros.

Perfumai a um espartano se prefere sçr urn
t»rn retórico a ser bom soldado, mas nlò o
indigneis de mim, que preferiría ser bom tttei-

nheirct não tivesse um n meu serviço. Nfio
mc agradaria, senhora* adquirir com meu*
centos rj reputação dc laícmosu. cm permanc
cendo um tolo sem valor humano Ainda prufe
riria ser tulo ujualmcntc nm escrtiub ç on vida
u empregar tão mal o meu possível talento. Por
ts^Li não csíá em meu pensamento auferir al^u
ma honre de meus livros Já mc darei por saris
i

r

ttío ivç nat> perder demasiado na aventura,
píJis esse retrato morto e mudo de mim mesmo
nào mê favorece cxccsrivumcnLc. Não me mos-
ern na melhor fase dt minha existência e sim já
deuadciuc, sem 0 vigor primeiro, scjh alegria e
em vias de me tomar rançoso. Chego ao fundo
do vaso e acho me prestes a tocar a borra.

Ademais, senhora, nãn ousara imítiCuir rnc
nos. mistérios desaa Medicina que gosta de bom
crédito de vossa pane e de tantas outras pçs-

soasse nai> lora inciiadti pelos próprios medi
Cos. Creio que entre os mitigou $ú dois, Plínio
e Celso, escreveram a respeito. Se os lerdes
algum dia, verei* que faiam com muito mais

violência do que eu. Eu belisco apenas* eles
esfolam, Plínio r.oonba do subterfúgio dos mé-
dicos que, já sem outro expediente a seu aícan
CC, enviam as vitimas que atormentaram com
drogas inúteis* cm peregrinações á cala dc
milagres ou a estações de águas (nao vos irri-

rcis. senhora, não se refere às águas deste lado
do Garona, que vos protegeis e pertencem ms
Cirammoni). Têm eles outra solução: para fios
afastar. e assim obviar noasas- censuras*
mandam-no* alhures á procura de melhor
clima.

Permiti -me agora que rcinmc o \\íj dc meus
comentários ç volte ao asiunlo que abandonei
para conversar convosco.

Toi Pêrtcles. creio, que respondeu a quem
lhe perguntava como estava p assando ; '"Julgai
por Isto" e mos Irava seus amuletos. Quena
dizer, com o gesto, que ia rào mal que dicg^va

i ítpciar para tais inuiiírdades. bfáo quero aór
mar que nàü me Ocorra jamãis fa?.cr igual cron
cessão á crença ridícula e entregar a vida aos
mêdtcri.v É pussivdl que tenha essa fraqueza,
poiy nau mc cabe prever 0 rutufO, mas cniáo.
st alguàm mc vier indagar da satíde, respoti
tií-rcí como Périrles. exibindo n mio untada de
litíiíi qualquer pomada; “Julgar por isto". Scrji
,;cp dúvida sinal dc doença grave. Sc a impiu
ciêncííi c o medo me houverem dominado ,i

ponto de me perturbar 0 juí^o. poderão oílr
mnr que est*rd com * alma pre^a de fone
fubre.

Pei me ao ira bulho dc ventilar este assunto
de que tão pouco entendo, ti fim dc fortalecer
rPTtnhn rcpuha ruitnral e liLTcdilária âs drogas c
n Medtoinji, e pü.c;t que essa hosiilldode assu
misse uma forma mais razoável c lógica, dc
íiindíí que quem mc ve

iFa ião rebelde h exnria
ções e íimííLÇa^ com que mc acenam quando
estou docinc, não atribua minhu aiiiude A *im
p]?'. obstinação, ou à vaidade. Em vcrdnde,
náo s*ria muito imcItgenlÉí procurar jaciiu rnc
de umri maiieírA dc scr que lenho em comuns
üum meu jardine tfo e mizu ntoçip de e.ítrébaria
Kão estarei assim ião ávido dí originâlküatlc
que pTOCúrt trocar 0 hem prccíüso da saúde,
ik túí.i gr;inde alcance c satisfação, mm uma
glfHÍtíU, sem üQn.scqüéneiui, E ainda qüc se tra-

tasse da glória dos quatro filhos dc Aimnn.
seria para quem pensa como cu* pagá la caro
dümais Cí>m rrõ-S aLaquc-. dc çóliens. Não. j
saúde antes de tudo l

Gs que apreciam a medicina de nossa época,
podem ter suas ravões, boas, indiscutíveis; nao
[kJeio as idéias contrárias às minhas, nem se
quer me sibqrrcccm as dLvcrj-éncsíLS porvemura
csi.Kteniei entre mnlvà manciia dc ver t a do.s
outros, nem mç [ornam eias incompatível com
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a sociedade de homens de outro seniír e upt-

nião, pois acho que só muito rarsinente eoji

cordarn as idéias e os temperamentos A varie-

dade é. efelívBjnentc, mimai nn n as u reza. -c

ofr&crva se mais ainda ™>s espíritos mais

suscetíveis de transformações do que nos cor

pos. Nunca houve no mundo duas Opiniões

idênticas* como não hã dois pétos nem dois

Srãos dc cereal. A qualidade rnalfi universa] e

comum é a diversidade.
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Capítulo I

Do útil e do honesto

Todos estão sujeitos a úIzçt loliccs; o mat
está ern as enunciar com pretensão; "Esre
homem vai provavelmente expor-nas, com ên-
fase, algumas tnorm idadesV* Este stgtmdu
ponto não mc diz respeito, porque não dou
maior atenção às bobagens qut mç Citapam.
Feliz mente para elas. pois as negaria imediata-
mente se devessem prejudicar-mc. ainda que
mui Itgeirsumc^tc, Nada cnmpm ou vendo por
preço mais alto do que vale- Escrevo CüitIü
falo Eto primeiro indivíduo que encontro,
comentando tnc com dizer a verdade.
Quem nào há dc detestar a perfídia, se o

própria Tíbêrio recusou recorrer a ç.ín em um
momento em que fhc podia ser utilíssima?
Mandaram comunicar- lhe, da ÀlomuÚIA* que.
“ o quise^e, o dcscmÍjartÇarÍBin dc Àrminio
pelo veneno, fira o mais poderoso inimigo dos
romanos, desbaratara as Impas comandada^
píjr Varro tf se opunha sotinho â cxpaiis-ão do
domínio de Ruma naqueles territórios. Tjbcrio
respondeu que seu povo tinlia por costume vin-
gar-se abertiunente de seus inimigos, dc armas
na mão c não ü traiçno e dc tocai»; trocava
nK«im o útil pç lo que acreditava ser honesto.
Dra„ direis, Tibcriy foi um temerário, liem o
creio, mm fatos semclluuuçs nãu são rftrosi nfl£

pescas dc sua condição» c o reconhecimento
&4 virtude na boca dc quem a odeia tem sub
imporianc ia, pr tnc ipalmente quando a verdade
c que a impõe. H se quem x reconhece não a
prattea cie próprio, com cia procura ao menos
enfeitara.

Como quer que encaremos este nosso
mundo, vemo-lo cheio de imperfeições; nada c
inútil entretanto na n aturei a, nem mesmo a_s

inutilidade. Nada ejttsie quç não sua
aplicação, Nosso ser ç um aglomerado dç qua-
lidades que são ao mea-mo tempo defeitos A
ürnbíçào, o ciúme, a inveja, a superstição, o
desespero estão em nós c fão natural mente alo-
jados que até nos próprios animais se encon
iram, Mesmo a crueldade, esse vício antinatu
í-ül, habita cm nós, poi* paraJdnmerUe k
coiftpEtixãe experimentamos uma volúpia agri
doce, e doentia, no esoeláeulo do sofrimento

1 Terêncio.

alheio- Scnlem-na as próprias crianças; “Ê
doce, durante a tempestade, contemplar i>£ na-
vios que lutam contra o furor das ondas1

.

rt

Quem extirpasse o germe dos maus senti-

mentos do coração do homem desuniría nele

as condições essenciais k vida. Da mesma
forma, cm todas as administrações existem
cargos necessários que são objetos, detestáveis.

Os vícios ai têm sua função, e servem para sol
dsr os divírsoH elementos da üuddndc, como
o veneno se utiliza na conservação de nossa
saúde. Sc ião desculpáveis, porque o interesse

comum os exige, deixemos que os pratiquem
os cidadãos mais tnÉrgícoa, cujn vontade dc
saJvar país kvn Bu sacrifício da hunra c da
consciência, como levava outrera heróis &
sacrificarem a vida, Nós. mais fracos Éiquc
rrm* com 0$ papék mais fáceis e menos arris-

cados. O intcrcs,se público exige que se traía c

rnaite; abdiquemos em bcflcfickt de indivíduos
mais übedtemci c aeomod abetos.

Vi por vezes, eniriSUPêdo, juizes provoca
retn a confissão de criminosos mediante pro
incisas de perdão, empregando para comeu
cê lc* toda cspççic dç malandragens. Teria
preferido que n justiça u&as-sc outros meios que
nào esses ifeutlmaiie propugnados nor Platão.
Ums tal justiça Mgue caminho errado e prcjti’

dica se mais com tais ardis do que com a crí

(iça de seus cen$ort».

Respondi há tempos, a alguém, que teria

gtíimics escrúpulos cm trair os intcFcsses do
príncipe para servir um cRJadio, mas que não
os leria menores cm trair os de um cidadão em
benefício do príncipe. N&o siomcniç detesto
enganar, repugna me também que os outros se

enganem a meu respeito. Não quero, ponsiUO*
dar Mies oportunidade ou razão para que sc

iludam, Por isso, nas negociações de que fui

encarregado Junto a cerros príncipes, acerca
das diviróes, de matizes tio diversos, que hoje
nos atormentam, tive sempre o cuidado dc evi-

tar que se enganassem a meu respeito e mc
tomassem pelít qin? nâo íoü. A& pe-.^in-i dA
proFtssão5 descobrem se 0 menos que podem;

7
Ducròciü.

’ Ds diptOrtlaUlH.



362 MONTAIGNE

apresentam-se fingindoaç neulros coom idéias

tâo próximas quanto possível das íte seus ir ter

locutores. Eu nao escondo minhas üpinióes,
púr duras que sejLii]i, ü mostro-mc como sou:
um intermediária ingênuu e ijicxpe/iente, antes
disposto a fracassar do que a enganar. No
entantn fui até agora tâo feliz nesse papel,
de pendente sem dúvida e em "r.mriç parle da
sorte, que poucos homens intermediários terão
lido tão bem acolhidos e acatados. Tenho um
modo franco de trai ar com as pessoas- o que
J az que desde Os primeiros momentos lhes con -

quiste a confiança. A franqueza e a verdade
•íào ainda- apesar dos icmpü!:. muito rccomen
dáveis. Além disso, ninguém suspeita dos que
negociam sem interesse pessoal, nem se forma
li?.fl com a liberdade de palavras de quem pode
responder, como HipÊ rides, aos atenienses que
;
-'c queixavam dc sua franquer.a:

tlNuo deveis
dar ímptirtãnciü ú minha liberdade de língua
gemi cabe-vos verificar apenas se a uso cm
proveito próprio." Meu Falar franco poupou

-

me a suspeita etç dissimulação: primâtramumc
Porque me esprimo com energia, não hesi-
lundiv minça acerta do que mc Cumpre dizer.
y)or severo e duro que seja (lüllfe dc meus
iPtlcrlocutores nao me houvera ctindu^sdo
diferememcntcfc em Segundo lugar por causo
Ja ingenuidade e da indiferença aparemes que
revelo. Nu que faço, vçjo apenas 0 que mç
cabe fazer, e nm medito de antemão sobre as
uon^cqÈíênctas t resultados que me pousam
íiíingir. Meus atos visam s italiraninad» objet i

•

vo: ricerce ou não, terei feita a possível.

Nòo lenho sçnittrwmo dc ódio nem dc pro
timdu rtfdçòo pelo> grande*; minha vontade
íiàcí ê itiíUienrâtfa ncin pelo mau tratamento
quc_ me reservem nem pelas obrigações pes
snni^ porvetinim comraídnif. Dçdfco n

reis n fídfclidádc que lhes devo como eidadão;
nno os procuro item deles fujo par interesse
pessoal. Quanto ã causa que a maioria apoia c
me parece justa, aplaudo- a eom moderação A

.

Ria não me a pai sana. Não lhe hipoteco toda a
minha razão e ji minha almie A cólera e o ódio
nada tem a ver com a justiça; são paixões a
que somente pudem. cutregar-üe aquçlcs que
nàt:i sabem obedecer sercnamenle ã razão c ao
dever» porque -'só quem não domina sua razão
se abandona aos impulsos desordenados ân
ülma H '\ Todas as iniciações legitima* e justas
são por si mesmas aceitáveis e moderadas, sem
0 que sc tomariam subversivas c ilegítimas.
Por isso nnrtn por Ioda parte de cabeça ergui
da, fo.sio e coração abertos. £ P em verdade —
nao lemo confestá lo — , em Cslso de neccstií

1 O catoJ rciiiTio ç iij | uitf ccm era o p roteslinl j “imo,
* Cícero.

dade acendercr de bom grado, como a velhinha
do ditado, uma vela a Sao Miguel e outra ao
dragao s

. E seguirei o panido do direito ale a

fogueira exclusive. Que Momaigne 7 se arrume
uum a ruína do pais. se necessário; mas, se nào
for preciso, mu tia agradecerei ao defino por
salvá-lo: e. enquanto meu dever mo permite,
vau procurando poupã-lo, Não at salvou
Ático, que *.

S igara ao partido da jusLtça, u

fora derrotado, graças ã sua moderação, nesse
cataclismo que .se abateu sobre o inundo t pro-
vocou tanlasv minas? Semelhante atitude, pa
dem- na assumir mais fiinilrncnte o& que. eomu
í$4 não ocupam cargos públicos. Sou aliás de
opinião que em tempestades coma essas con-
vém não alimentar ambições e não se compro
meler pessoal mente.

Não acho certo nem honcsLo, enirctanto,

quandu us agitações subvertem o puis c o divi

dem. permanecer -se hesitante Enirc os parti-

dos. sem manifestar preferencia ou simpatia
nem por um nem por outro: “Não significa

ksn üc^Liir um cerni inho ímcrmçdiârso. :%ni
Hcã não Hcgmr nenhum; significa aguardar os
acontecimemos para aderir a quem sc benefi-

cie eom a vicciria B ,'" hso pode ser aceitável

quando .^e iratíi dos negócios alheios; Gélon,
lirurto dú Slrueusa. indeciso n.ççrcu do partido

li tomar na guerra untru os bárbarn ,
í e os j^rç-

go« itmniinha ciri Dei Tos umà cmhajiííida cheia
de presumes. íntumbÊdtt dt observar de que
hido penderia o prâio da balança pnra. no
rnomçnh> oportuno, conciliar as boas gruçus
dn vencedor, bm rclnçãa eaisas do próprio
pais, fora uto de felonia ugir des^a maneira. É
indiscutível lumur partidti. dctibcradamcncc;
cnirciamo, não sc declarar quando nm se lem
cargo ngrn tomando, parece me então mais
desculpável <ómtH>fíL não iejq meu do
que rms guerras contra os cstftulgdros, nus
C|U:lís us noüSFls 3c is |VníctiililOi yuC rf«> pílTlici

pcMjüü. Contudo, mçsmo os que íc compra-
metem alivamenie nas huas intestinas p.idcm
faze lo com mmSeraçáo, dc modo que a hir
rasca não os acinju, Nab foi o que ocorreu com
a Bispa de Orlçari-s. Sr. de MorvilHcrs? Entre
os que irabalhüm Cúm ikrdor pelo triunfa dc
suu causa, conheço muitos, dc génio t: cosiu-
mc\ táo ponderados, que espero ver sobrevive
Ftm, quaisquer que sejam os resultados. Só íio.s

reÍK cabe lutar com os reis, c acho ridículo
es«ts indivíduos que sc metem no que não é dc
sua alçada. Não é quçrelar-^e pessü ai mente
com um principe, marchar contra ele corujoFia

1
UtoíL vela a Deus t outra diubo. Momai^rte

diz Sào Mí^lhíI, nós aos referímos em ccc-lÈ j» São
lOrgCn (N. do T.)
7 O easielo de Münlai£nc.
h Tito Lívio.



ENSAIOS— 11 r 363

e a ber tumente. se a&ãm o exigem a honra t o
dever; Cm Lai caso. mesmo que não no* apre-
cie. ele nos estima; e quando o faiemos cm de-
fesa das lei* e da ordem, mesmo o* que a per-
turbam por motivos particulares desculpam
quem as defende; c respeitam-no.

Mas nà« devemos denominar “deverá como
o fazemos diariamente, esse encarniçameu lo e

essa rudfí quê engendram as paixões e os inte-

resses, nem devemos considerar corajosa uma
conduta prenhe dc traições, e crueldades. Os
que o fazem, chamam zelo a seus apetites dc
violência; não c a causa que os guia. mas smi
o interesse; atiçam a guerra peia guerra t não
porque seja justa.

Nada impede que inimigos leais se, condo
/nm dc maneira mensal a_ Tratemos todot coTti

igual moderação* senão com idêntica afeição
— pois está pode reaimente variar c não
nos dediquemos a ninguém 3 ponto de lhe dar
o direito dc tudo exibir dc nós, E contentemo-
OOs lambem com a bu-ü Vtífltadc discretn. dc
uns ç dc outros; procuremos navegar nessas,

aguas turvas sem, entretanto, nelas querer

pescar.

Quanto :l *c oferecer com paixão a uns c

oitíros. C cotsa innis impudente ainda do que
inconsciente- Pois nào pode quem nos acülhe,
-linda que não o denion>ttv

i confiar inteira

mente cm nós. Sabe muno bem que assim
corno traímos alguém para aderir n dc, tnm'
hêm ís trairemos oporiur amente. Há de consi-

derar nos detestáveis, embora utilize noasíi

deslealdade em benefício próprio. As pessoas
dc d uai canis são úteis pelo que Lrazcm, ma* ç
preciso estar dc atalaia para que levem 0
menos' possível,

Nadâ digo a uní 0 que a&ú pnssa dizer a
outro, mudando c no-somente dc lom; yj lhe.',

comunico as coisas indiferentes uy conhecidos,
ou que são Úteis a ambos. Nada me lcv?i a
mentir. Sç algo me c confiado em segredo, não
C 3too rcligípMmentib mss só aceito que me
difuirn 0 mínimo iicccsiário, Qs segredo* dos
príncipes são Incómodos pura quem não quer
i^mr-àu dçiçs, E

J
or isso, ern geral, ofereço-lhes

t) segijiiitÉ; que mu confiem pouca coisa mas
que se fiem em tudo 0 que lhes traga. Sempre
vim n saber mui* do quç depara. Uma língua-
gem franca incita os outros a procederem dc
igual modo. Ê como o vinho e 0 amor.
A meu yer, h i lípides respondeu com sabedo-

ria ao Rei Lisímafo que lhe perguntara o que
queria saber da situação: “o que quiseres, con-
quanto rão sejam segredos icus". Há quem se
revolte quando lhe escondem o fundo da que*-
140 que lhe cumpre tratar, ou quando nãü lhe
revelam algum sentido especial; cu, ooctintrá-
no, gosto de que me comunique in cxtmtmeíiLe

0 necessária ao desempenho tia missão, pois
receio que. em sabendo mais. seja forçado a
controlar-me, 5e devo contribuir para enganar
alguém, que mjnha consciência* au menos, n.ào
*e perturbe. Não quero que me considerem, tão
absolutamentc leal que me obriguem a parti cj

par dc uma traição. É desculpável que não
façamos pcEofi o utros aquilo que não estamos
dispostos a fazer por nós meamos. Há prínci-

pes que não aceitam homens assim e despre
7-am os servidores que estabelecem limites à
obcdicnciu. A esses. digo-lhes desde logo aiè
que pomo lhes posso servir, pois entendo não
ser escravo senáo da razão, c aindg. assim mal
o consigo. Quanlo n eles, erram em erigir tal
submissão dc um homem independente, im-
pondo lhe obrigações como fariam 3 um escra
vo, ou a alguém cuja feriuna ã deles se ligasse
de maneira absoluta.

Rouparam me as leis grnves dificuldades;
indicaram -mç o par lido que me cumpriu
tomar, apontaram me 0 meu cliefe; quaisquer
outra;; razoe*, por elevadas que sejam, cedem
luprir àquelas e se tomam caducas; d* por que,
ainda que meus sentimentos me impelissem
paru o partido contrário* a dc não me filiaria

imedlaiitrncnLc. Nossa vontade e nossos dese-
jos hó a des mesmos obedecem, mas nossos
aws devem atentar para a.* leis que regulam e

resguardam a orckm pública,

Minha muielra de agir á algo diferente da
habitual c o ao tena posiLlbií idade dc ^1 andes
êxitos nem de durar muito; a própria inocência
não poderia., cm nmsa época, dispensar a tiisxl

mui ação, nem negociar sem mentir. f>ru nao
serem os cargos públicos do meu igrado; c ao
que^n respeito exige dc mim n raiinhu

proliüsio* atendo do trunlo menos oficial po^sí-
vet. Quando jovem, enfiaram me na vida pú
Nica aié a* orelhas; meu destino era fazer car
rcira, miLp <|^sde uiído me desvcrgílhçi dos
meargos. Po^teriormepte evitei, mais de uma
ve*, niçLífF me íiovumentc nisso: dc ruru çm
raro aceitei alguma missio, *em de resto a
desejar Sempre fu pi ã ambição, rna* P embora
nao 0 Jizesse como os remadores que avançam
dc Cosias para ;i meia, tive a meu alcance vá
na?» oportunidade,*, c* se conseguí evítíu

1 maio
i;cs compromisso*, devo-o antes á sorte do que
y resolução, pois há na vidu publica caminhos
que me agradariam hastame c diante, dc umy
bc5 a situação na sociedade talvez nào desse
mais ouvidos à voz da razão. Qs que, contra o
que afirmo, vão dizendo que essa franqueza,
essa simplicidade ç essa ingenuidade que apre-
goo não pa^snt, na fundo, dc uriiflcío c c*pcr-
Leza; que se trata maL* íIl- prudênek que de
bondade, mais dc habilidade que de tendência
natural, mais dc bom senso quede sorte* muito
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rtic hnnFam. Emprcsiam-me mais astúcia da
que me Caberia reivindicar: e dam gtmba de
causa a quem me puísse c vigiasse caso não
verificasse que não hã regra capr-u de regular
gestas e aEiludes tio naturais» vem de manter
uma independência c inílexibii idade tão cons-
ftntes por caminho 5 tia diversos. E se não
conviesse cm que Lodo o seu engenho e cuida-
do não o cora seguiriam tampouco, O caminho
du verdade c um só, c simples; o que nosso
iit; cresse pessoal e os negócios alheios nos
obrigam a sçiiuir é torruosn. d exígua], aeideri-
Lado. Vi muitas vezes quem se utilizasse artifi

ciai mente de.H.sas qualidades, nunca porém
eom grundc^cxtlo. F sempre mç lembra. em
t aííi circunstâncias, do asno dc E.sopo. que que-
rendi) rivalizar com o cão põs aJegrcrnentc as
patíí>j sobre os ombros do dono. Mas, .to pu3.au
que o cão era recompensado com carinlio^
recebeu o asno boas bastonadas; "O quç mc
lhor vai a cada um ê o que lhe c natural 11 ."

Mas seria desconhecer a realidade não dar à
malandragem o mérito que lhe cabe: sei que
não raro presta serviços c e necessária um mais
dc ymLL ocasião. Hã dcfcilus Eleitos cortlo há
boa,s açékw rlícitas-

A justiça em si. cm seu estado natural» c uní
versai c Cem febras diferentes e clévudn»
do que essa Justiça especial, nacional c condi
cionada ã:í necessidades dos governos: "Não
temos modelo sólido c positivo do verdadeiro
djrciiu e da justiça perfeita; lemos apenas uma
ima^ern dela, urna sombra' 0 .."

_

0 sábio Dandami:*» ouvindo o rclau? da>
vidns dc Sócrates, Ibiágorus e Diogeues jultf ;i-

vã os grandes homens, mas demasiado escra
vusd&s I ais que a verdadeira jutfiça não pode
aceitar e apoiar, scnâo ahdicandn n rigidez de
*Gvs princípios essenciais» pois não somente us
luts petrnncm atos condenáveis corno também
nos incitam a Cü metê-los: Nà crimes autor i-

zadu^pcloj; ednos do senado e por plebisci-
tos

1

.

v

Quítnro a mim. emprego a lingimgem
comum. distinguindo as euisas úteis d at hone*-
'ns. e qualificando como desonestos c indcceii

los certos atos naturais, náti apenas meis rmas
necessários.

Voltemos ã irnlção,

pois pretendentes disputavam o reino da
5

E racla, Proibiu os o imperador de o rdvindi
tarem pelas armas. Uni deies então, lin^ndo
desejar u.m acordo amigável, convidou seu
adversário para uma festa* e o mandou prender
C mat:tr. OrdcriLivj u justiça que os romanos
punissem o malfeitor. Mas era difícil recorrer

* Cícero,
i» Id.
' 1 Scííccü,

ã.5 vias legak e resolveram conseguir, peía trai-

ção, o que legj límamente não se fizera sem
correr o risco dê uma guerra. E 0 que não
puderam realizar honestamefite. obtiveram no
pela manha, aintvés de um iul Pompònío
Flaco. o qual. com promessas c lisonjas, atraiu
a pretendeu lc assassino, e, cm lugar de honras
c favores, fÉincteu-o preso para Roma. Um
traidor c por outro iraido. o que não é Comum,
entrei anio h porque são os traidores em geral
muito desconfiados e difLCilmcníc se sur-

preendem Linm subterfúgios que estão habitua-
dos u empregar. Comprova o a faial expe-
riência que acabamos dc ter’*,

E*s:e papd de Pompõnio Flaco, desempe-
iihc-u qnem quiser, c muitos o íiào de qucFer.

Minha palavra e a confiança que possa inspi-

rar pertencem, como ludo n que hã em mim, à

minha comunidade', não admito que duvidem
disso, mias -3.^5 ira conto rcspíTndçr ia a quem me
numdasssc tomar a direção do palácio da justi-

ça; “não entendo do risçadcT; assim toiro
diria ,i quem deterrninu^w que açüumt£5C a
chefia dos sapadores: "fui feito para i:xcrecr

cargo mais etevado"'; a quem quisesse* fim

vÍKia dg uma tarêfa úc eerta importância»

empregar me cm mentir e imir* ainda que sem
assassinar ou envenenar, ob^rvariru imediala-

mente: "prefiro as galeras^. Hã ‘Ujmprç possi-

bilidade, com efeito, para um homem de honra,
de falar como u.s I accdc mõni os n Antípaicr

fque acabarj dc vencê los): “Podereis impor
noM rtx peria^ que quiserdes, lurcfas que nos
esmaguem c prejudiquem» mus peftlerch vosso

tctnpíí exigindo de nós coisas vergonhosas e

deson estas.*' jurflr a nóu iruesmus o

que üs rd a do Etg tto exigiam dc seus juízes: que
não se desviariam nunca do que Ifsesordeiiaáie

>i consciência, ainda que recebessem instruções
do próprio soberano. A tais tarefas prende
um estigma evidente; quem no-lis iirmòe já
nt^ julga dc amemão. Impcm-do-níií o encargo»
impõe-nos um caíl-igo. U nossos próprios iníc

resaes sofreráu com isso na medida cm que
lucrsrSo Oi da coletividade. Quanto maior
eficiência demonstrarmoH em nossa ação»

maior prejtiizo pc^od ilraremos dela, não
icndu dç d^pantar que ainda nos arruine quem
nos haja atribuído a tarefa; e o julgarão justa»

por certo.

Se cwjs hâ que sc possa desculpar a

iraição. dirão respeito sem dúvida à que se

emprega em punir um traidor. Vemos munas
vezes u perfídia punida por aqueles a quem ela
beneficiara. Todos conhecem u semença de

1 ' N io sç sabe exaiam en tc a que a | ude Montaigfte.
Provttvclmtntc íu>h faxes ocorridas na noite lEu bio
Bariotomeu. (N.doT r>
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Fabricio contra o médico de Ftrro. Ocorre
também que quem a ordena castigue dc pró-

prio o executante, como que lhe denegando
crédito e poder, c proíligando tão passiva e

covarde obediência. Jarolpec, duque da Rús-
sia, Obtivera dc um tsdaígo húngaro que traísse

Holeslau. rei da Polónia, adormecendo 0 ou
dando aos russos os rrieio^ de Ehc causar gra
ves prejuízos. O traidor agiu com habilidade.
conseguindo granjear a amizade do rea e
1 ornando -se seu conselheiro e confidente. Gr a
ças a confiança assim alcançada, aprovei (ou-
se opnrtuflâmiaitç da ausência dc seu senhor
para entregar ao inimigo a fica cidade de Vasi
líuia. a qual foi inteiramentc saqueada c incen
diada, tendo tido morte violenta seus habitan-
tes dc ambos os sexos e de qualquer idade, bem
Conto numerosos fidalgos das vizinhanças, que
o húngaro reunir j pEira it fim visado. Jarolpec,
depois de sc vingar e aplacar uma justa cólera
( Boles!tu fizera o mesmo com cl-c). já sem pai
hIíj e enc arando o leito com serenidade, scriiiu

tamanho remorso e vergonha que mandou
vazar os olhos, conar a língua ç as parles geni
t^isdo traidor.

Antígono .persuadira 05 nrgiraspides a lhe
entregarem Fumcncs. seu chefe. Mui acabou
dc cxecuriilo, arvorou sc em agente da justiça
divina i\ fim dc punir tão detestável velhaco:
escreveu ar? governador da província iiuiman*
ciO-o a prender ojí que haviam cometido a tfai

çào c a extermina tos dc qualquer maneira, K
nenhum dclc* on verdade jamais reviu u
Muedãnlu. Julgava^, assim, tanto mais
merecedores de castigo quanto melhor 0 ha
viam fstirvido-

0 flífiravü que revelou 0 esconderijo dc P.

Sulpfdo, seu amo, foi libertado por Stht dc
acordo com a promessa íciu* mas este. a fim
de dar uma satisfação â opiníàu públíCiL imm
dou quCl embora livre, o jogassem dó alto da
Rocha Tnrpèia.

Ctóvis, um dc 110334& rc(u, cm lugar das
armas de ouro que prometera aos iruídorcs de
Cnnacre. mandou enforcá-lo K. Fizeram no,

pendurando lhes ao pescoço uma bolsa tam a
recompensa do crime. Assim, embora cum-
prindo fiel mente sua promessa, dava satisfação
à opinião soberana do povo,
Maomé, desejoso de se desfazer do irmão,

que aspirava igu&lmente ao trono, empregou
um de s^eiisã oficiais, 0 qual afogou a vítima,
obrigando a a ingurgitar enorme quantidade
du água- Cü metido 0 crime, Maomé entregou 0
assassino à mãe do morto (eram Irmàos
somente por pane de pai). Esta. em sua presen-
ça, ahrtu o peito do criminoso, arrancando- lhe

o coraçao que jogou, ainda palpitante, aos
cães. E reconfortante, mesmo para os que só

alimentam maus sentimentos, poder ligar á
ução abominável,, cujo fruto colheram, um
traço dc hondade e justiça a fim de aliviar a
consciência do peso dc sua cumplicidade:
Lanto mais quanto, sentindo nos executantes
uma censura possível, procuram abafá-la e
apagar com a morte a prova de sua própria
participação. Supondo ainda que se recom-
pense o traidor, quem o faz nào deixa de o jul-

gar execrável e maldito, e mais miserável do
que o julp.fifia o próprio Lruído. pois Sabe
pcrfcLtainemc 0 que vale LaS indivíduo, c. se o
emprega, encara o como esses pobres homens
dc que se vale a justiça nas penas capitais e
que são tão úiei* quão desprezíveis. AEêm do
que têm dc vil* essas missões nos deaounim. A
filha dc Scjanü que. segundo a legislação
romana, nao podia ser executada por ser ainda
virgem, fui deflorada antes pelo carrasco; aten
dia-se desse modo ã leira da Eej. A profissão
que cKsc homem exercia cxjgtu dele. cm sente
Iharue circunstância. que emporcalhasse a
ulma.
Amurai L m? intuito de agravar a pena

imposta a seus súditos que tinham sustentado
rebelião dc seu filho e sc haviam tomado

cúmplices da tematívu dc parricídio, ordenou
que 0

%

mais próximos parente dos condena
dos auxiliassem pessoalmentc a execução.
Alguns, o que achb muito digno, preferiram
ner considerados cúmplices dc um dditocome
tid(.j por outrem a se tornarem culpados da vi

Icza de justiçar os próprios filhos. £m algumas
qhouptyiia* tomadas dc assalto em nossas guer
rtis civis, tive a oportunidade dc ver indivíduos
que. para salvar a pele. concordavam eni
enforcar os companheiro^ seu destino pur*
ceu-me bem mais lamentável qtie 0 tk>s
enforcados.

Di/em que Wírold, príncipe da Uiunma,
decretou que todos os condenados à mòrttr se
matassem & $i prúprtüs. pois rtao aehava justo
obrigar um inocente a cometer íícmtLh ante
erime.

O príncipe que por uma cireun^tância qual
quer ou acidente Lnapinado sc vc forçado n faj-

i44T à sua palavra ou a desprezar 0 seu dever,
deve encarar Lai ncccüü idade como uma prova
imposta por Deus. hfão trata entâo de um
defeito; sua razão vê-se Cõnsl rangida n ceder
diante dc outra m aiã poderosa:; mus traia sc dt
uma desgraça. À alguém que indagava eomo
remediar a isso. respondi: (,

É impossível, se
reril mente o príncipe se encontra nessa mm\-
ção*' ("que nâo procure pretextos para ser
perjuro3 *")- precisa fazá lo, mas sc 0 fo/- sem
qut isso lhe custe, è sinal de que tem a cons-
cicncia carcomida. Se surgisse alguém, tão

13 Ctcerõ.
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escrupuloso que nenhuma necessidade lhe

parecesse justificar u emprego de tão violeuio

rçmcdLon cu o admiraria ainda mais, pois não ê

pOssivd pender um reítio de maneira mais
dcsculpãveC e honrosa^ Não podemos tudo. por
isso é preciso não raro enLrcgar aos céus o
governo út nosso barco, porque a última poisi-

hilidúdt de salvação eslã na proteção divina.

Haverá necessidade que mais justifique o apelo
de um príncipe? Haverá coisa mais impossível

para clc do que aquilo que sõ pode realizar a

apensas de sua honra? KsEa deve scr-lbe mais
cara do que a própria vida c a vida dc seu
povo. Portar lo, SC cruzar Oü braços c invocar a

bondade divina, sem dúvida se verá atendido,
cm sendo sua cauta justa. Mas tal cxcntpEo é
por -cerlo perigoso poíque faz exceção ás re-

gras naturais, L normal, pois. que eeda quando
preciso, mas que xz mõdcrc cntào, Nenhum
interesse particular mas tào-somente o mte-
resse públko^dcvc Içv&r-nos a violentar assim
nóssa COmiCLcnciaL assim mesmo quando per
fei lamente definido. Aí lágrima* de Timoleái>
por ler morto o tirano. seu irmão. justifica

ram -nó perante o povo: ler ia-lhe a consciência
ler de atender ao interesse eletivo a expendas
de sua honra e retidão D própr io Senado, que
aitóim recuperava n IthertfncUu não Ousou
pronunciar se acerca de um gesto de ião grun
clc importune ia. Ok uiraçus anos chegaram a

prqpÔ^ico para ^ólkrtdf a proiução dos corín
tinis e o envio tle um ehefe capaz dc devolver ã

cidade seu nnrigo cspEintdór. purgando a Sicílin

da opressão dc vários liranctts. O Senado
mandou- 1 lies Timokáo c propôs lhe o seguinte

trato: se se saísse bem da empresa, a sentença

sarllic i;t favorável. levando se cm conta upc
rtfifl a libertação do puís:; :< nãrt five«sc cailn,

julgá lo íam como assassino do irmão, TÜo
singular decisão explica i peln gravidade dó
aio c o pcftgo de semelhante precedente,
ka/fm liveram os corindo* de não confiar de
imediato cm seu próprio julgamento, e de

aguardar novos motivos pa/a jusli-fiíar a sen-

tença final. A conduta de Timolsart mostrou
bem depressa d que ac devia pensar dele, pois

foi muito digna sob Lodosos aspectos,. A icliçj

dJdc com que sc houve pareci a ler-lhc sido

Outorgada pelos deuses. favoráveis à sua

absolvição,

O fim visado por Timoleio desculpa -lhe o
aio na medida em que pode ser desculpado.
Mas o benefíciu que mifcnu o tcsoifío, c foi u

razão de agir dü Senado na. circunstância que
vou re lidar, nau bastaria para absolvêdo da
injustiça que cometeu em outra história menos
limpa. Certas cidades, haviam resgatado sua

liberdade, e isso fora ratificado pelo Senado.
Com a morte de Síla, porém, revogou ae a

decisão, ficando elas novamcflle feitas a

contribuições e taxas e não lhes sendo devol-
vida a soma despendida COrtl O resgata. As
guenras civis produzem com frcqücncia exem-
plos como esses. Castigamos os cidadãos por
Lerem acreditado cm nós quando éramos dife-

rentes do que aj»ora somos; o magistrado obri

gado a mudar de orientação aplica a pena a

quem nada tem cont isso; o professor açoita o

aluno por Ler sido dócil demais, e o guia mal-
trata ü cego. Linda imagem da justiça T

Há regras falsas e muito elà.sdcas na filoso-

fia. O exemplo seguinte que nos propõem,
eomo um caso em qtic o interê&se partkulnr
prima sobre a palavra empenhada, não me pa-
rece com sufictenre autoridade, dadas a&
circunstâncias 3 que sc prende. Suponhamos
que bandidos se apoderem de nós e nos devol-
vam a Ei herdade depois de nos obrigar a jurar
que lhes pagaremos determinada importância.
Deve- sc sustentar que. um a vce libcrLado, urn

homem de. bem se ache dispensado de cumprir
SU 3 promessaV Não. O que o temor mo fez

aceitar, divo continuar a acertá-lo quundn
naún tiver u temer. E, ainda que esse

temor mo houver Cõíiiiiríirt&ido a dizer o que
minha vontade não desejava, dev« cumprir n

p&latra cmpcpliada. Outmtki me ocorreu,

ocasiona Imenfe, ir atêm de meu pensamento,
sempre live o maior escrúpulo cm não ms des
me ruir. De ouLrd modo, ? poüco c pOdCO.
ãCahjiriamoN por uholLr qiinãsqucr direitos dc
terceiros, baseados em promessas c juramen
tos: "como se a violência pudesse influir nu
decisão de um homem dc carâtcr' A '\ no
caso de havermos prometido ulgo injusito C

mau cm si. é que u mtesosst panivulcir ptHSç ser

iuvpcadci Cüittó desculpa, pois os dirciios da
virtude precisant Siibreptir-sc a quaisquer ou
tms.

Coloquei EpmnirtondRS cnirc .os homens
mais emmeíitcs: não volto lUrãs, pois ergueu
muito alto o quç considerava seu dever pes
soaL Jamais maióu um vencido: nunca, ainda
que fosse para libertar seu país, houvera elimi-

nado um Ltrono ou seus cúmplices sem ser

pelos meios legais; e Julgava perverso quem
nao poupasse o amigo porventura mi li rand o

nus fileiras inimigos. Rica era sua almu, pois

nus mais violentas c rudes ações humanas per-

manecia bam e gcnçraso; e isso nas condições
mais delicadas previstas pela filosofia. f!ssa

coragem tüü grande» essa tcnucidiide c resis-

léucia ã dor, ã morie. à pobreza, foi por ane ou
temperamento que as alcançou, agrcgandó-
líics a doçura c a bondade? Coberto de sangue,
ubsliaado sub os golpes, enfrenta c venoe uma

1 * Ctccro,



nação que ninguém vencera; e em plena bata
lha evita ferir o amigo ! Penhor tão indiscutível
du guerra que a forçava a ÜiclÜiar-SC ante sua
bondade, e lsku em meio aos rnuiore^ horrores,
na líseitação dos. combates, c du estrondo das
armas! É mitagrosu introduzir em ações dessa
ordem uma imagem da justiça e somente pelo
rigor de seus princípios pode Epam mondas
aísociá ia* à doçura e á prática dos bons ço&-
lume^ da tolerância, e üa mais pura inoccnçia-
fiti quanto uns afirmam que “os tratados nada
mais valem quando se pega em armas 5

*, e ou-
tros ainda que tj “ruído aas armas os impede
de ouvir a voz das lets

,,

\ Epamuiondas ouve
até a da simpl^ cortesia. Aprendera n sacrifi-
ear ás musas a caminho do combate, a Um dc
atenuar pela doçura c alegria que tEas inspiram
n fúria c os rigores do guerreiro. Aprendamos,
pois, com E&o nobre modelo, a pensar qm;,
mesmo contra o inimigo, nem tudo é permitido
u t|ue o intcre&se geral não deve tudo reivin-
dicar cm detrimento do interesse particular:
“O direito privado não deve ser olvidado em
meio ás dissensões públicas 1 V “Mào h.i força
que nos possa levar a infringir os direitos da
amizade* 6

.

T
‘ há coisas que um homem dc bem

30 faz nem cm defesa do rei, nem cm defesa
d:-j ordem e da lei. "pois a pátria não destrói
todHis os deveres, c a cia própria convêm ter
cidadãos que honrem seus pai* q Parcce mc
Oportuno apregon-lo cm nosso tempo,

Não nos agradam os princípios excksi
vistas; Mão c necessário que encouracemos
nossas tilrrsas como fazemos com nosso corpo;
c que ntwsau penas molhem na tinta e não no

'
' TitO Lívb,

' * Ovídie.
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sanpuç. Sc a maior virtude cOfisiiLe em díspre-
r.tir a amizade e as nossas obrigações em faltar

k palavra c ignorar os laços de parentesco cm
beneficio do bem comum c cm obediência ã lei,

há dc justificar- lhe a ausência o falo de não a
(cr assim considerado o grande Epam mondas.
Abomino a violência daquela alma cm delí

rio que clamava: "Enquanto a espada esiivcr

desembainhada expulsai a piedade de vossos
mraçoes; que a própria pnestuça de vossos
paFS ntts Fileiras inimigas não vos atemorize:
gülpe^i a5 cabeças veneráveis 1 V Soneguemos
aos perversos, uos sanguinários* c traidores,
esse pretexto para se entregarem a seus instin-

tos; desprezemos essa Justiça excessiva e ateu
temos para exemplos mais humanos. A esse
respeito a época e o exemplo podem muito.

Na guerra contra Cina. um soldado de Pom-
peu matou, sem querer, o irmão que combatia
nas fileiras inimigas, E suíeidoü secm seguida,
de vergonha c desespero, Entretanto anos
depois, cm outra guerra civil , um soldado que
matara o irmão pediu uma recompensa a seus
Chefes.

V. um erro julgur 3 bdeza c a grandeza de
uma ação pela suu uttE idade e imaginar que
devemos fazer c considerar honesto tudo o que
è útil: "N'çm iodas às coisas convém igual
mente a todos**.” Vejamos a maisnecessariac
útil ao gêtiero humano: o casamento. Não
acham os santos mais honesto evita lo. repro-
vumlu assim o main respeitável dever dos
homens? Pela mesma razão mandamos parn o
batas, como reproduzes, os animais que
menos uprednrnos.

I n Lucurtp.
II

Propércfo.

Capítulo II

Do arrependimento

^
OuLrij^ 4ijioíe& tim como oJíjoLlvo .1 cJulíi-

homem; eu o descrevo. £ o que assim
apresento £- bem mal conformado. Se o tivesse
de refazer, faria- o sem dúvida bem diferente.
Acontece que já está feito. Os iraços deste sçu
retraiu sao fiéis, tmbora variem e se diversifi-
quem. O mundu é movíinçnuj; (udo nele muda
cuntinuad amente; a terra, ílk montanhas do
Cauçaso, as; pirâmides do Egito, ludo participa
do movimento gemi e do «u próprio; ç *
imobilidade Fiiesma nlo passa de um movi-

íTLcmo monos acentuado. Não posso lixar odb-
j™ que quem representar: move se e titubeia
tomo sjqh o efeito de uma embriaguez natural.
Pimo-u tomo aparece cm dado Instante,
apreendo o cm suai irar sfürrn ações suuçssi
vas, não dc sete em sete anus, como ú\i o povo
que mudam ah coisas, mu?: dia por dia, minuto
por minuto, f- poi.s no momento mesmo em
que n contemplo qut devo terminar a descri-
ção; um instante maiü tarde não somente pode-
ria cneofnrar-jTíc diante de uma rEsioromía
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mudada. coma também minhas próprias idéias
possivelmente jà não seriam as mesmas.
Observo c anota os diversos acidentes que
ocorrem dentro de mim e as concepções mais
ou menos fugidias que minha imaginação
engendra, as Quais são por vezes contraditórias
ou porque tenha mudado eu, ou porque y obje-
to da observação apareça dentro dciim quadro
e de uma luz diferentes. Dai acontecer- me. náo
raro, cair em contradição, embora, como diz

Dêm ades, não dei se de scr autêntico. Sc minha
alma pudesse fixar se, eu não seria hesitante;

FãJ&ria ciaramente, como um homem seguro de
si. Mas; da nào pára e se agita sempre ã procu-
ra do caminho certo.

A precato uma vida das mais. vulgares, que
nada leni éc especial. A vida intima do homem
do povo è dc resto um assunto filosófico c

moral tão lufcrcssante quanto do indivíduo
mais brilhante; deparamos em qualquer
homem com o Homem. Tratam os escritores

ern geral de assuntos estranhos ã sua persona-
lidade; fugindo ã regra t c a primeira vez
que u-iiü sc verifica - - falo dc mim nlt.smú, de
Michts] dc Moniaígnc, c náo do gramático,
poeta ou jurisconsulto, mas do homem. Se o
mundo sc queixar de que só fale dc mim, cu mc
queixarei dc que ele náo pense somcnia cm si.

Mas será razoável, vivendo a peitas por mim,
pretender iniciar o público na conhecimento de
mim mesmo? Kcrá razoável Igualmertic apre
sen tar lhe. sem esses artifícios que dc tanto
aprecia, simples efeiios dc um li natureza bem
pmiuo original? Escrever um livro assim n ik>

«fíi quervf levantar um muro sem pedras ou
empreender uma qualquer tarefa sem o imprev
cíiidívèf 1 alento? H a arte que ordcn.i as Fanta-
siiis da música; as minhas. devo &s ao acano.
ftnha contudo a meu favor conhecer n fundo

ii. meu assumo, <? melhor do que ninguém, po is

ninguém penetrou melhor o seu objetivo nem
BMíitou mais scriamente para as suas deeor-
rénclas.. Para levar a cabo um tal trabalho, náo
preciso senão de sínceridcidc; * casa qualidade
cpura ç total nçsta obra. Digo a verdade, náo
táo cm amente quanto desejara, mas na medida
üc minhas forças t estas, nesse ientido. vão
aumentando com a idade, porque observei que
:is pç-ssoas mais velhas sí eoncçde maior liber-

dade de linguagem. Mão há perigo dc que o
artesío e sua obra se contradigam, nem por-
Lamo que mç objetem: "como pode ter sido
cseriio por tão pobre espírito uma obra tão
erudita?” Quando a eontpajihui dc alguém é
vulgar c üuü obra valiasa, deduz. sc que não ê
de sua autoria. Um sábio não c sábio em tudo,
mas o homem capaz o é, inclusive na sua igno-
rância, Eu e meu livro estamos bem aparelha
das. Fm outros casos, pode-se apreciar a obra

q não gostar do autor: no meu caso, não-
Qutm julgar uma coisa sem levar em canta a
ouira. bá dc prejudicar-se a si próprio ma rs do
que a mim, e quem julgar com conhecimento
de causa há de ac bar- se satisfeito, ao* que espe
rt>- Já me sentirei mu iro feliz se obtiver a apro-
vação pública da gente dc bom- senso, a quaJ
admitirá sem dúvida que eu fora capai de tirar
proveito da ciência, sc fivesse maiores conheci-
mentos; e que é lamentável ã fragilidade de
minha memória.

Esphquemoí aqui o que repilo cunslante-
nnente: so de râro em raro me arrependo* e
minha consciência contenta- se cnm seu pm.
prio tesierminho, náo o dd uma consciência dc
anjo ou de animal, mais o de uma consciência
humana. A isso acrescentarei o que também
repito sempre; que não se trata aqui de simples
palavrório c sim dc um ato dc humildade com-
pleta e absoluta; íko que digo provém dc
alguém que uãn sabu c procura; c como con-
tlusâo atenho- mn; simplesjneiUç às idéias co-
muns c legítimas, Não ensino, conto'".

_

Náo há vicia real que nào nos ofenda e não
dc suo a urn juramento sadio. Qs inconve-
nientes do vício são P cm verdade* tão vj sáveis
qn-o talvez tenham rezao i>s que afirmam res-ul-
tur ule da estupidez t da ignorância sendo difí-

cil imaginar que sc possa conhócê lo sem o
detcstíir, A maldade ressorve a maior parte dc
sim prííprío veneno c se citvçnenu a si mesmo.
O vício acarreta o remorso. 0 qual está para a
ídniü comg a úlcera para a carne, pois {'&/, que
se coçe Mguém c sc fira, «m assar. A ra/íio

as tristeza

j

+ toda$ as dares, ao
panso que alimenta as que preveni do rcrnorjítN
o tfu^-1 c mnio rtiais agudo quanto rasec dentro
de nós, a&sim como o frio c ü calor dii febre
nos s;io ruais pcaOAòá do que os que nos vêm
dc forn. Chamo vício (segunda a j^rau, entre
lango), não Aomcrin ao q Lu.- íi, iiniLtre/a í u
razân condenam* mas aindu uu que, certo ou
erroneamente, o homem assim u qualifiÇíHi
quando as (eis eo& costumes o rajifiLtaruin-

Tudo o qtie ê bom satisfaz uma natureza de
eacril; lazer o hem traz sempre uma satisfação
tntçríof rcconforc:Lntç e inspira cisa generosa
idtivuí. que acompanha a COnsdéncia limpa.
Uma alma que sc montra corajosa nü vicio,
ainda que .segura de si, não alc suíça jamais a
satisfação. Não c pequeno o contentamento
que sentimos em sàber que nfn.1 ç^tamo^ eania-
giadtiri por um sêeulo t«o contaminado. Rç
Contorça djzçr: “quem mergulhasse no fundo,
dc CTunhii alm^ não mc acharia culpado, até o
presente, de ler afiigido alguém, ou o arruina
do, nem tampouco dc haver atem ado publica-
mente contra as leis, ou contribuisdci para fazer
que prevalecessem novidades, ou püriicÈpatdo
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óte. perturbações da ordem, ou faltado â pala-
vr3 dada. E_ embora a licença da época n haja
pemiLLado e ensinado. não pus a mào nem nos
bens nem na bolsa de nenhum francês. Vivi da
minha, lantu na pai como ns guerra, e nunca
empreguei ninguém sem lhe pagar o trabalho

1 ’.

Tais testemunhos de boa consciência agradam:
t essa satisfação Eíiilma. unicu recompensa que
nunca FaEha^éde grande importância.

Buscar na aproVaçáo alheia recompensa
para as ações alheias, é escolher base dema-
siada incerta e mat definida, principalmentí
em uma época tão corrupta c ignorante como a

cm
*l
üe a csL 'm® que nos dedica a massa

é injuriosa c na quaJ nào sabemos em quem
eonHar para julgar u mérito das coisas Deus
me preserve de scr um homem de bem como
esses que cu vejo diariamente assim quatifica-
dos !

LlQs vícios dc ouifora lorn aram-sc ós cos-
tumes dc hoje^. Alguns amigos empreen-
deram ptir vezes oorrigir-mc e -criticar* me* cu
espontaileajn-entc ou a pedido meu. porque é
um serviço* esse. que só a atnissade verdadeira
pode prestar. Acolhendo ,, embora, essas críti-

cas. com corteja c gratidão, posso garantir que
encontrei tão pouca verdade cm seus reparos
quanto em seus louvores; e. cm os Ouvindo,
por cerco me houvera prejudicado mais do 4uc
ben-eficiado, Nós, que nào vivemos tuna exis-
wneiã publica, lemos necessidade dc um juiz
interior que julgue nossos aios e tlOS anime mi
castigue, Para julga; os mm. tenho íeis c iri-

burtul próprios, a que recorro. Acontece-me
modificar meus atos dc acordo com o julga*
mento alheio, mas só atendo tia realidade a
meu próprio juízo. Só itó.v mesmos sabemos sc
Mjmos covardes e cruéis, ou leais e religiosas:

nos vêcm m outros* tão somente nos adí
vsnhnm de acorda com conjetura* duvidosa*.
Níía é u nmsti n aturem ccyj 4 uc percebem, e
stm a ap-arénda que, mediante anifieio-s,
conseguimos exibir. Atememos jwri.into uni-
camçntç para a nossa própria opinião; '“LUai
vosso julgamento. . . o que pesa c a conv
ciência quç temos do vício c da virtude, O
resto nada significa*

1 ,**

Dizem que o arrependimento acompanha de
pena o erra; isso nãa mç parece dizcf rcspeiio
ao que se elege domicílio em nós. Podemos
condenar c arrenegar os vícios acidentais a que
nos impeliram as paixões; mas os que pelo há
bilü üli resolução se incrustaram em nós nào
estio sujéitoa u arrependimento. Este não
passa então de unta falha da vontade, de uma
revolta ocasiocial de nosso espírito. Pois aíé da
vtnude passada aEguém se arrependeu: ^Ah,

50 Sineca.
s ' Cícero.

por que nio tive outro r a a experiência dc hoje

!

por que meu rosto não conservou o huçu da
juventude^ z H

Deliciosa é a vido. dc quem obedece à regra,
mesmo na intimidade. Todos podem fazer-se
comediantes c representar o papel de um per
sonagem honesto. Mas dentro de nós n onde
somos senhores, onde tudo permanece secreto,
c difícil não nos afastarmos da regra. F &cr
ponderado em assunto que não suporta a inter-

ferência alheia, ê aproximar-se da perfeição.
Ntísse espirito foi que 0ias esboçou o pano
rama dc uma família modelo, em que '"o chefe
é por dentro» graças à sua virtude, o que (i por
fora ppr medo da ler ç da opinião pública*'; c

merece ser referida a observação de Lúcio
Ofuso respondendo aos operários que lhe pro-
punham abrigar sua residência onnlra a curio-
sidade dos vizinhos mediante tréí mil escudos:
"dar-lhes-ei seis mil se conseguirem que todow
'ejítm o que nela ocorre

11

, Agcsóau tinha um
hábito que depunha a seu favor; quando um
viagem, alojava -se uos templos, a fim de que o
povo sc mantivesse a par de seus gestos c fei-

tos. I íã quem passe aos. olhos do mundo por
ter realizado milagres, sem que a mulher Ou ò
criado u tenham percebido. Foueos bomeni
suscitaram u admiração dc seus lacaios; nin~
guem é profeta em suu casa, nem mesmo em
seu país, dizem as liçdcs da História. Assim
ocorre com as coisas sem importância, c por
in^igninconie que seja o que ncoutCcc comigo,
o mesmo se verifica uom os grandes. Na minha
província dc Gnscçnba aeham estranho que
mc imprimam. F. quanto mais Itfiqje habn.im
os que ouvem falar cm mim, maia mç apre
cianu Na Guycnne devo pagar rneus ]m prenso-
rw' \ alhures cle^ é que me pagam. Por csa
mncivD muitos que em vidn ilcum i^nomdos
esperam granjear reputação depo-ís dc mortos.
PMlro ter mertoi caiu, póstumo* c nàu me
interesso poio mundo scnâo na medida em qut
liro algum provetio, Aliás considero que esta-
mos quites. Há quem, acompanhado pomposa,
mente até a sua casa por um povo untu-sias
mado, dc voha dc alguma cerimônia pública,
so cricunircp ao dtsptr a toga, mesquinharias e
tormentos. L cai dc tanto muis alco quanto
niais bela a festa, E mesmo que os atos humil-
des da vida privnda se ordenarem admirável
mente, fora preciso um juízo penetrante c
pnniculurmenrt lúcido para con^t atá-lo* pois a
ordem c uma vimude sem brilho c que nao
atríii u atençàn. Tomar dc assalto uma trin

cheira, desempenhar uma missão, governar um
povo, sk> açoes t£e realce; admoextar, rir, vén-

3

1

Horácio,

2,1
Bditotes;
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der. comprar, amar, odiar. eonvcr&ar com os
«ys c consto mesmo, doce men te, razoavel-
mcnt£

T sem relaxar nem se contradizer, ião
coisas mais raras, maiíi difíceis e menos notá-
veis, Os que vivem afastados, da sociedade tem
deveres tão complexos e ãrdu-os tpanto os
outros: e os simples cida-dàos, dj* Aristóteles,

praticam a virludc cm condições mais difíceis
e elevadas do que os que desempenham fyti-

ções públicas. É mais peto desejo de gloriado
que por convicção e consciência que buscamos
aj; sUuaçõeü dc retcvu. O meio mais cfãcicuLe

dc conquistar a glória deveria ser o de realizar
o que^por da realizamos tão wmente por
injtinçâo da consciência. A própriii coragem
de Alexandre partet-me, no leairo em quü sç

p rali cava, bastante inferior ã que desenvolveu
Sócrates no me cu elevado C obscura em que
viveu. Imagino facilmente SócraLes nu lugar d

c

Alexandre, mas não vejo este no Lugar d aquele.
Perguntai a Alexandre o que ^ahc fazer- Dirá:
subjugar t> mundo. Indagai o mesmo de .Sócra-

tes is responderá: viver a vsda humana de acor-
do com as condições csLabcEccidas peia miiurc-
za, Ciência bem mais vasta, mais pesada c
mais digna.

O médio da alma não conri&le em elevar
mais alto e *Uii em nc conduzir ordenada
taieniu. Sua grandeza não se manifesta na gran-
deza, mas na mediocridade. Os que pereem-
mm o que há em r»6â e nos julgam pelo que
obtttrvam nm alem am para es Luzes dos atos
dc nossa vida pública; vêem filetes- de água
emergindo, gotejarnes, de unt fundo espesso e
JamaeaUü. Cfci que nt>& julgam pdas aparèv
ciíis brilhantes que percebem de fora deduzem
que por dentro somos iguais; rtào podem esta
hdccer uítm bgaçSo entFe as faculdades eu
mun.‘,, serndli antes ás dcks c que também exjs
tem em nòs^ e as que os. espantam c se acham
tão Innpe doque procuram ver, Ppr esse moli
vo atribuímos formas estranhai rios demónios.
Quem, vm virtude do que di/ a invenção popu
lar, não imagina Tojncrtâo dc sobrancelhas
arqueadas* narinas Largos, feições apavorantes
ç desmedida csialura? E st cu houvesse conhe*
eido Erasmo outrors, reria aem dúvida tomado
por máximas ü aforismos Lodo o que diSScr.s,st a
ícus criados. Imaginamos mais facilmente um
operário na privada ou com sua mulher, do
que um venerável magistrado. Parece nos que
uma pessoa tão jilcamenEç situnda não desce de
seu trono para viver,

A* almas viciosas são por vezes instadas à
prática do bem; da mesma formo* as virtuosas
sâo ouastonatmeme solicitadas pelo mal. Não
n 1

! d-evemoi julgar, pculgjUo, senão cm seu es-

lado normah ou pdo menos quando mais peno
L^e cnco£3ü*eEii desac csçadü.

As tendências naturais desenvoLvcm-se e se-

fortalecem, pela aJuc&çâo, mas não se modiH-
caTO. Tcnhü visto miLhares dc indivíduos volta
rem-.se para a virtude ou o vício* apesar de
uma educação que os deveria impelir para. o
lado oposto. '“'Assim os animais selvagens,
desacostumados da vida n#$ selvas c aparente-
mente domesticados, despojam se dç sua
agressividade c se submetem ao homem: mas,
se por acaso um pouco de cangue lhes toca a
boca, düspcrta-sc-ílie^ á cólera, queima-st-JhcK
a goela, e se impacicnram pur saciar- se. E em
seu furor mal se contêm ante o doftlador pálido
de medo5 4 /" Nk? Sc arrancam as raizes das
tendências originais; dissimulam- se Lão -so-

mente. Assim a Língua latina £ para mim como
a minha LÉngua materna; compreendo a melhor
do que o francês, Mas há quarenta anos n ao a
ulilizo nem para falar nem para escrever.
Entretanto, qmmdo me vi tomado de forte
emoção, o que me uuontcecu duas oü ires

v«es na vida, uma destas vendo meu pai cair
inanimado em meus braços, minhas primeira
palavras foram em latim. Valendo-se das
circunstâncias, a natureza, há muito rupriniE-

da-, ressurgia. E tasos úíjmo c^c, contam -se

inúmeros
Üs que seu t :tm corrigir os co stumes dç nossa

época, tifjiti idéias em voga. sn corrigem a npa
fêntia viciada coisas, mas não o fundo
delas, a qual talvez agrave ainda. E aclio a
agrayaçãõ possível, porque é fácil aceitar
alguém rcrormus exteriores c arblirárias,

menos custosas c dc v.-rnsagens majs tarigjveiK
que as interiores, satisfazendo assim os vícios

essenciais sem maiorts riscos.

Vejamos um pouco em volta de mis. Não há
quem. em sc íUtaLisiuuiu. não ttascubra cm m
um a tmdênciá dominante cm luta conlra a
cduOftçRo k Oíintra as demais pjdsiAes eotnrã
rias. Quanto a mim, não sinto, assim dizer,
itxh eriioçõesL antes rne encontro sempre bem
tiirnc em meu equilíbrio, como os corpos pesa-
dos e maciços., Se hão l-.slou rm imutra fk^^ede
mim mesmo, aebo-mç nt> pLintis de me domi-
nar, Meus desregramentos nunca são exccssi
vps nem singu tares, e j recuperação è sempre
vigorosa e sincera.

0 que verdadeíramerne nos condena, t afeta
a maneira dc ser de- todo^^ e quL! u próprio
arrependimento st acha corrompido peias más
imençoc*. Temos aptnas çonfusamcEUc o dese-
jo de nos corrigir, iludimos a penitência a nos
conduzímos então pior ainda do que no peca-
do. Ou porque o vicio thes seja natural, ou por
que a ete sc habituaram, muitos não lhe perce-
bem mais o horror. Outros, como cu, aijham-

* * Luçano-



no detesc-avd mas-, pondo na balança o prazer
qyc dele auferem, suportam-no mediante aigu-
ma Lransfl.ção que njk> deixa de ser COíidenávd
e covarde. EtllrétaníQ, O prazer que lira. de
um Wcio pode ser dc tai ordem que desculpe o
pecado (como dizemos da utiJ idade); e isso
rtão som-Eiue quando se trata de prazeres que
H.5U fruímos dçpoli do pecado, mmo os que
decorre do furto, mas igual mente dos que
gozamos no próprio momento ezn que ocorre a
falta, como acontece quando possuímos uma
mutiier, Icyados por uma tentação que di7cm
s-er rrresisüveL listava bk dias cm Armagnac,
na propriedade de urn dc meus parcntCí.
Conheci um camponês, por apelido “o la-

dfao
T:

. Contoo -me sua vida. Filho de pais que
sç entregavam à mendicidade e convencido dc
que, ganhando honesLumcnle a existência, nào
conseguiria jamais por-ac ao abrigo da mia-
ria, Icmbrou-sc dc se tornar gatuno, oficio que
praticou durante ioda a sua mocidade com
inteira segurança. em viriudc dc sua força físl

ca. Com efeito, çosLumava empregar -se mui
colheitas e vindimas dos camponeses Mas tra
bulhava. longe c cm terras ião extenuas* que
nito podiam imaginar fosse um Sü hnrnem
capaz de transportar ião grandes quant idades
de trigo ou de uva cm umn só noite. Dentai
linKn o cuidado de repartir Os prejuízos; enirc
muitos, de modo que não parecessem caccnSíi
vos para cada um. Hoje, graça* a seus furtos.

homem está vífho c ripo parã um indiví
duo dc sua condi íão social. A fim áv conciliar
a irtdulgcncU divina, dií que diori&mculc inde
míü com boa* ações os sucessores dos que
saqueou. G que se nân conatcgütr ressarci Joj
total mertte (o que nAo pode fazer em titra dia)
encarregará seus herdeiros de levstrem n cabo a
tarefa, pois í o único capaz, de informa los
acerca <Jü prejuízo dc cada uma das víiirrm.
Verdadeira ou não a história, quem § coniíMJ
CÊH-IJ.FU o furto corno dcsonesio c o deteta:
rtienos enrretamo do que a indigne ia. Arre
pende-se dc um rrt(*do geral dc ter recorrido a
esse expediente, ma*. JíuJus as vantagens
usufruídas e a reparação aiuak nüo se arre-
pende no caso cm apreço. Não c esse, por
cçrto, o caso dc hábitos que fazem com que o
vicio sc cncarnç em nós c nos oblitere a razão.
Não ú tampouco o de uma borrasca que r nha
lando vEolcmamcntc a nossa alma, a perturbe í
cegue, jogando o nosso julgamento, e todo o
nosso ser, nas garras do vício.

Hm geral dou -me por inteiro ao que faço;
nenhum movíniemo se sjfpflcgn :l minha rfizkú
nem íc executa, senão por consenso dc todas

partes de meu sor, sem choques mm dissen-

te* intestinas. Mérito ülí culpa cabem pnr
completo SO meu julgainento, e se erra c definí

ovo o erro, pois nunca mudou desde que rasei;
su as forças continuam idênticas e. quanto As
qiic&iíks dc ordem gerai, as minha* opiniões
acuaiíí sao as mesmas quecoíftcbi na infancia.
Há pecados impetuosos, súbitos; deixemo-

los de lado. Ma* há outros tantas vezes repeti-
dos c acercados quais consultamos sem cessar
a nossa ctiusdèxic ia. pecados inererttcü à nossa
profissão, ar.h cargo que desempenhamos, que
tlão posso imaginar se perpetuem em nós
sonàn com o apoio da nossa vontade l conhe
cLmemn da nossa consciência- Por não
acredito na sínucridade do arrependimento em
Lais C350 S, Não compreendo a seita de Fitágo-
ras quando diz que “oe homens renovam a
alm« ao üe aproximarem da^ imagen.'; dos duu
ses para lhes recolher 05 oráculos". A menos
que i&so SLgnifiquequu « homem toma então de
empréstimo uma alma nova e estranha, por-
quamo a sua oftreee betn poucos sinais da
purificaçit? c limpeza, itnpresúíndívds ;s quem
queira aproximar &c do* dcuscíi.

h'azemos o coutràrto do que propugnam os
estoicos, ps quais nos ordenam de corrigir as
imperfeições e 05 vícios que reconhecemos cm
nós. porém sem perturbarmos a serenidade de
nossa alm.-i. Procurdrnog fuzer crcr e^uc rms
arrependemos, que 0 remorso no* devora, ma*
não dfliTloa demonstração de que no* [enhtirnos
corrigido ou interrompido o prügfííuj tin

víeio, Sõ há eufa quando nos desembaraçamos
do mali um arrependímcnio sincero colocado
em um dos pratos da balança pesaria por certo
mfity do que 0 pecado posto no outro. A devo
ção ê A q uai idade que mais facilmente se simii
la, quando Sc acordam n da eo stumes e a
vidii; ph.us se sun essência é ahsiru*u eoculisL,
ku;l aparéntiaé pompouü c cnganadi>ra.

Pisoai meiiie posso desejar, dc 11ma manei
rri geral *er difereme do qut sou; posso CL>nde
rtur me e podir a Deus qur mr modifique de
cotki em iívdo e desculpe minhu frflquc^.a nutu-
ml; mu 4 isso não chamo arrependimento,
como não 0 chamo ao desprazer dc nâo ser
nem anjo nem Catão. Meus aios condido*
nartv sc ao que sou: nin Peismt fazer mats nem
melhor, e 0 mrrepenéimcnto nào *e aplica às

coisas que estão acima dc nos&as forças, No
^so, poderia quando muito lamentar a minha
condição. Imagino que existem naturezas imi-
nitanicntij mais elevadas do que a minha e
mais perfcúM; Nsn não faz qití possa aperfei
çf>ar a mm ha, corno 0 faio de imaginar líjíi

braço mais fnrie não torna mais forte o meu,
Se imaginar i; desejai agir mai.s nohremcntc
tivesse como resultado arrepender rtos do que
jã jlzemos, teríamos de nos ítrrepender das
ações mais inocentes, pois uma natureza me
Hior do que a nossa as houvera executado oom
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maior perfeição t dignidade, e gostaríamos de
icr agido da mesma forma. Qnstndo reflito,

agora que cheguei i velhice, na maneira por
qtic mc conduzi na mocidade. acEio que quase
sempre o fiz com sensatez c retidão; na medida
do possível opus ao mal toda a resistência de
que era capaz, Não me estou vangloriando, c
em circunstâncias i-dênticas seria novamente, c
sempre, íiomo fui. Não ê uma mancha que hà
em mim, c minha cor natural. Não admito
arrependimentos superficiais, mitigados Ou
tão-somente cerimoniosos; para que bsja arre-

pendimento, a meu ver r é preciso que nada lhe
escape, que atinja ns entranhas c que magoe
até onde penetra o olhar dç Deus.
No que concerne aos meus negócios, tenho

pcrdjdy os melhores por não saber conduz i-

lo.s. No entanto soube sempre ver com justeza,
mas escolho a solução mais cornuda.. Voltando
os olhos, para o puss^do, verifico que, desse
modo. sempre procedi com acerto c penw que
não mç conduzir th de ou(fu maneira hoje, nçm
daqui a mil anos, Não, Por certo, mi relação
ao presente, mas tendo em vista o itlumcnto cm
que inc eiíuhç decidir. pois o valor de uma
decisão não pode ser senão Ocasional, dadas qj
modificações constante* a que estão sujeitas a*
coisas e as circunstâncias cm que acontecem.
Em minha existência cometi alguns erros

importantes, não por não ler vir.ro com clarivi-

dência, mas por falia dc sorte. Há, em iodo

tKfrodu Ljue iratamos, pontos obscuros, impos
Níveis de -se disfififtuErem nttadn mente, em parti-

uulqr os que dizem respeito à natureza humn
na; hà qualidades e defeitos que não aparecem,
nem w revelam, por vCv.es desconhecidos do
próprio portador e qu<? íA dcApenwn quando
ur£c n oportunidade. Se minha prudência não

oh penetrou, nem Os previu, não pónw mcuE
pã la: ajjjiu dentro dos limites do que lhe cabia
fu^er. Sc ò$ ítcontectiHcmos me ir»cm. -se favo-
recem u sotuçào afastada, lunto pior, Não há
remédio. Mas nqo me eensütú nem me respon
^abilizoL acuso a sor lí. E isso não è tampúuco
arrependi mento.

Fôcion dera aos alcnicnseí um conselho que-

ngo foi seguido. Tendo sido favorável o rcsul
ladn das negociações, embora contrn a sua
opinião, alguém lhe disse: “Então, Fdcion,
estás contente com a marcha dos acontecimen-
tos?"

é

’Eí:íou Contente, respondeu dç. de ver

que lydo deu certo, mu* não mc arrependo dn
conselho que dei," Quando meus amigos
pedem um conselho, dou-o com inteira líber

d ade e precisão, sem me preocupar, em sendo
a coisa duvidosa, que se verifique o contrário

de mínhu prevfcão e venham a censurar-mc
mais tarde. Essa eventualidade não justificaria

a censura c nao deve induzir-mc a não prestaF

o serviço solicitado.

Nào responsabilizo ninguém pelos meus
erros ou azares, pois não costumo recorrer aos
outros senão por cortesia ou quando tenho
necessidade dc ser informado acerca dos fatos,

por não os conhecer suftcicnEemcnte. Mas nas
coisa* que dependetn somente do julgamento,
as razoes alheias perdem servir para confirmar
minha decisão; nunca me fazem vo] Lar atrás.

Escuto-as com interesse e atenção: só ouço,
porém, em verdade as minhas- Estas pouco
pesam, aliás, na resolução, mas as dos outros
ainda menos. Fio mc no acaso, COrllo os outfOk
o tazem etn relação a mim, pois se nlo Kigo
conselhos, só raramenle mos pedem e nao os
seguem tampouco. E nào sei de rtegócin pú
blíco ou purtleulai que minha opinião tenha
modificado ou acertado, Mesmo aqueles que
as circunstàiicijLíj levaram a consultar me.
ances se conduziram segundo opiniões de ou
iras pessoas; e como aspiro acima de tudo ao
sOsicpo, mais do que a demonstFEir minha
cUiri vidência, prefiro que as-sim seja. Dcix gp
do mer dc Eado, atcndtm a mcü ckaejo, cm
Suma, que ê o dc guardar para mim mesmo o
fruto de mtflhas reflexões. Sinto prgz.er em não
*ef forçado » miçrcü&armc pelos n-egõeios
alheios e cm nao assumir nenhuma ríspoflSibi
Itdnde, E oque pdSStiU n;1o mç inspira saudade,
qualquer que seja a ocorrência u como quer
tenho, ocorrido. A Ldcia de que aswitn devia da
lato oçíirrcr liberta mc de quaisquer preocupa
Çdcs. Eís a coisa engrenada na cadeia universal
das causas dc que. segundo os otóicos. dupcn
dem os iicontecimcntos futuras, u? quais nem
pela uuaginação nem pela vontade ptidemn;;
modíticar mnda quf de Ec-vç. ,?U; n$$im nao
fosse, estaria n ordem dm coisa*, piscadas e
por se verificarem, inteiranicnite subvertida.

[>eie&tO CHse arrependimento acidem *1 que
surge com a idade. NAo sou da opinião desse
autor antigo que era grato euis íuios por o
haverem livrado da volúpia. Eu nunca aceita
rei dc bom grado a ímpoitrtdu. por útil que me
pcm sir.

í4 Nunca üer á a Providência tão hos-

til ia K.ua obra que se deve colocar a fraqueza
mt categoria das coisas exedentCÊ-' 6 .” Nossos
apetites s£ atenuam m vdhscc; profunda sacie-

dade apodera ne de nós togo depois de saiisfet-

tQs; mas eom isso nada tem ,i vtr a consciên-
cia. O uigotameruo c a prostração ínspiram-

nos uma virtude que não paasa de CEimaço e

catarro. Nao devemos comover-nos demasiado
com essas aJteruçõcs naturais. A mocidade g ü

prazer não mt impediram outroro de reconhe-
cer o víçb sob a máscara da volúpia; a falta de

Quintiliano,
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apeiite, dc <1116 o.h anos são causa.. não faz que
desconheça a volúpia .syb a máscara do vicia
Embora já não rtic interesse pela tuisa, julgo-a
coarto sC me Interessasse. Encarando aienEa-
roente minha razáa acho que nào mudou
desde a idade cm que somos mais propensos
aos prazeres, a nio ser que se lenha algo enfra-

quecido com a velhice. È não creio que a yoJíl-

pia que ela hoje me protbc em benefício da
saúde física* os proibisse igual mente cm pru-
verto da saude espiritual, ^or isso não & valo
riiío efcaÈcradaimenEc, Minhas icnlações tão
alquebradas andam c mortificadas, que não
preciso oppr-ttie a elas. Basta-me um sina]

para afastã las do meu caminho. Diante dc
minha antiga concupiscência, creio que resisti-

ria hoje bem mais dificilmente, pois não creio
que julgue melhor agora dó que antes, iwm
mats

i

sadiamente, Sc há convalescença* há dc
provir apen ás do enfraquecimento geral; ú bem
irisle^É o remédio que cura pela doença 1 Não
deve rtamos dever esse serviço a IhIcMl idade c
sim a um julgamento mais avisado C sadio.
Nada eunsegcacm dc mim Com oícnsiis e

sevícias. senão irritar mg, Tais pfOMssos são
bons para os que só agem vob ameaça do chi-
coíe. Minha razão atua com maior liberdade
quando a* COÍSOA vão hem; mais se preocupa
corri as contrariedade# do quecüm Os prazeres,
lulgo melhor com saude e vejo enlâo ns eoE^iis
por um lado mais prático. Fiz o que pude paru
corrigir mc enquanto rtic foi dido aproveitar ,i

vilb. c me sentiria envergonhado $c julgassem
minha conduta não pela cíi.sièflçjá que levei e
síru pelo estado em que me encontro à.s véspe^ dc detxaz úc scr> e viessem a estimarão
somente agoni em que não há grande mérito
Crti evilar o vício.
A meu yee, a felte idade do homem consiste

cm bem viver; c nãü + como dizia Afltisttnçs,
cm morrer bem, Não creio que devH grudar,
agora, um rabo de filósofo a um corpo de
homem jà gasto, nem quero que o tempo que
ainda me resta a vegetar veja um desmentido a
párte mais longa s bela dc minha vida- Quero
apresentar-me* c que mc vejam, de um modo
uniforme. Sc tivesse dc voltar a viver, viveria
como vivi; ião lamento o pâsiado e não temo
o futuro e, não me engano, meus pensa
mentos sempre acordaram com meus an™.

Sou muito gratn ao desvinn por ter feito eom
que meu csiado Iíüíco sempre tenha atendido
«lí exigências mJc minha idade: vi a planra, a
Hor, o fruto c por felicidade vejo agora o Hm, t
digo ‘'por Te Lie idade", porque essa ê a ordem
n atura I- Suporto com paciência os malre que
me afligem porque chegam na hora certa,
LornünçLo-mc agradável a lembrança da longa
felicidade que usufruí no passado. Minha sabe-
doria fm sensivelmente a mesma nas diversa

épocas de minha vida, embora talvez tenha
sido outrora mais resoluta, graciosa^ viva, aíe-

grc. natural e hoje sc revele mais difícil e enfa-
dada. Renuncio pots a essas modificações oca
skmaÈS e dolorosas que somos levados a
buscar no fim da vida, Que Deus nos assista,
polb c preciso que nossa consciência se corrija
por_ii mesma, graças ao Fortalecimento da
razão, e nâo porque nossos apetites se debili-

tem. Não c porque nossa viita fraqueja c sc
turva que a volúpia se atenua rcalrrícrUC.,

Deve • :>e amar a temperança por si mesma e
em atenção a Deus que a prescreveu; assim
também devemos amar a castidade. A absti-
nência a que nos obrigam gb incómodos da
velhice, colidas c catarros, nào ê castidade nem
temperança. Por ou|ro lado nào cabe vanglü
riár-nos da desprezar a volúpia e residi ir-lhe, se

?
ignoramos, se lhe dcspreiamos as graças, a

Corça e a beleza. Conhecendo tudo isso* posso
ralar. Parece-me que na velhice nossas almas
estão sujeitas a doenças ç imperfeições maii
importunas do que na mocidade; eu ja o dizia
quando jovem, mas objetavam -mc enlâo que
não tinha barba nn cara c portanto carecia de
experiência: digo -o ainda hoje. com a autor

i

dádo de meus cabelos grisalhos*

Nessa altura da CJísSlçnaa chamamos sabe-
doria aos nossos humores doentios e aoenfído
que se apodera dc nós. Na realidade nio
renunciamos aos víckjs; mudamos tiks-só'

meiue, e para pior Além dc um orgulho tolo c
Caduco,, de um palavrório aborrecido, de um
humoj- Nusceijvel e ifisoctâvct, de muita nupcre
lição, de uma ridícula necessidade de riquezas
inúteis, fH 3£ a velhice que se desenvolvam em
nós u inveja* ã injustiça c a cnaidide: p<>c no*
çta mais n no cérebro do que ruj rOálo ç
nún sc vçem muito* cüpiriios que* ao envelhu’
CGT, não resotíndam a mofo c ranço. Totins as
partes do homem crescem e deeresetm jumas,
Contíderando a sabedoria dc Sócrates e certas
parUuulLirtda-dÈS de ma coodennçkç sou leva-
do u erer que a tnnto, e até eerto ponto, se haja
prcítaJo espontaneamente, pin Lcmcr. jà eom
setema anusi, que ae embotassem as ricas façul
d ades de seu ospíriío e sc turvasse sua habitual
lucidez. Quantas mtiamorfo&es vejo a vdhiec
oper&r diariamente em gente Je; minhas rdâ-
çòéí! P uma doença terrível que sc infiltra
natural mente em nós, âCm que o perco hamos»
F preci.tfj ter-se preparado cuidadcKamenie e
tomado grandes precauções para evitar a deta -

dencia com que ntis castiga ou, ao menos, para
airasár-lhe a marcha. Sinto que, apesar de ioda
a minha resistência^ ela ganha terreno* palmo a
palmo. Lu lo na medida de mtnha-i forças, mas
sem saber arc onde p<iderei chegar. O qu£ quer
que aconteça, enl retomo, quero que xaibam de
que altura caí.
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Capitulo 111

Da companhia dos homens, das mulheres e dos livros

Nüo nos devemos tolocar sob a depen-
dência cxdusiva de nosso humor e tcmpcra-
mento, pois nossa ü-upcrioridHtk consiste em
saber aplicar a inteligência dc diversos modos.
Prender se a urna so ocupação. é ser mas não ê
vtver t os espíritos mais Ism dotadug são os
mais versáteis c receptivos, Compro-vai-o
Çat&o, o Vdho: "Tinha u espírito tio flcxiv-el c

táo Igualmente npto para tudo que., qualquer
coisa, que fizesse. dir-se-ia ter nascido para
aquilo 2 V Se me coubesse modelar- me, não
postaria de lazc-Io no sentido dc possuir a
fundo tima eõ coisa, por brilhante que pudesse
mostrar- mc. A vida c movimento desigual,

irregular, de múltiplas formas, É scr escravo, t

nio senhor de si, cnircgar-sc às próprias
tendências n ponto de nEc poder cscupar-lhcs
nem contrariã ias. Reconheço o agora, porque
nuo consigo fugir facilmente às injunçoes de
meu espirito, o qual cie nada sabe ocupar hC

sc entregar por inteiro. Por insignificante
que seja o assunto, ck o amplia c valoriza ute
sc prender çompletamcnic ao mcflffln. A ocio-
sidade j>csu*rnc t ptrmrbumc a saúde, Quase
todos os espíritos precisam de assuntos entra
rthos para exercitar; o meu antes acalma e
sos.sega com u mmêria alheia (‘ É o trabalho
que nos livra dos vícbs da ociosidade

?r
'X

?vh suu tarefa priiwipuL e mais árdua, uon
SíStc em se estudar 3 $E mesmo. Logo aos pri-

nteiru* pen^ainento^ agita w. é Us rnnlas dc
tu vigor atuam em todos, os sumidos, Mok-
ira-sç ora viõknto. ora ponderado e gentil;
aquicta-se afinal, modera sc c sc ibnakce.
L'cm em si com que manter em exercício suas

façuJdadcs; deu-lhe ;i natureza, como aos
outro 1. sufiçicnte material pnra suus indaga-
ções e pesquisai

Para quçtn sabe auscultar se c tirar partido
dc iuãs observações* meditar c ocupação das
mais importantes; prefiro Ébrmar meu espirito
fí móbil tú 1ü. Segundo o temperamento, cnirc-

t«J-sc consigo mesmo pode constituir ncupa-
ção de maior uu Je menor alcance. 0s maiores
espíruo, para os quais “vtver ê pepsar", coma

2tí TptoLiW
1

1

Scnoça.

dii C tetro, a isso dedicaram a maior pane dc
seu tempo. Por esse mOtivo a natureza deu -nos
o privilegio de pode-lo fazer amiúde ç longa-
mente. É a ocupação doK deuses, afirma Aris-
tófciís, e dela nascem sua bcatitudc -e u nossa,
A leitura serve -mç principal mente dc pre-

tentCF a meditações; faz que meu julgamento
trabalhe e não minha memória. Pouco me ime-
nts&am as convemçòea, sc nào versam assim

-

Ltí serro e suscetível dc levar E reflexão. Entre-
l;mto. devo confessar que por mu a bdcZa e
requente uni assumo pode reter- me bem mais
do que outro grave c sério. Quanto ao resto,
rtial presto iLiírneão ao que dizem c ocorre-me
cochilar ou, nas conversaçbcS convencionais
cm que su trata de coisas frívolas c instpnifi-

canius* respondei como se acordassí de um
Sonho e dizer tolices ridícutfts que urnn criança
nao diria: ou observar um silêncio descortês
alem de estúpido, tenho uma maneira de pcm
*ar que me bola dos outros, c. por outro hdo,
hul de uma ignorância pucrit ,wca do que
todo mundo sabe. Esses detdtoi valwam-me
uma repu taç;u> de bobo, íjuc st assenta cm
cinco ou seis Í'a[Oíi rc-ai^

Um ui temperamento toma difícil a escolha
Ue min ba* rela-çõCíS.. Preciso sckçionáda^ üni-

dadosanicnte, pois n »tn çon nada ibiio para ns
questões da vida cottdi-ina. Vivemos c trata
mfis com 0 povo: se a conversação deste nos
iin|>nriurii), st: dciidenliamos os espíritos vulga-
rc!i & *SÍD| nm raro, rão sensau^ quanto os

requintsdosX ^rao ioda sabedoria è tnú-
ti! desde que nao íe acomode à ignorância dos
outros, não devemos tentar resolver nem
nossos próprios problemas nem o.s alheios,
porquiimo ê corrt essu gente vulgar que se Lru-

iam os Itegócios públicos c pan iodares.
As. aüludçs dç espírito s|o tanto mais belas

quanto mais naturais; as sTiíílhores. Mivídndcs
exigem menor esforço, li eomo a sabedoria
presta serviço àqueles cujos desejos se subordi
rtam E possibilidade de realizaçàn! Hão há
ciência rnaií útií: “de acordo Com as no.Si^is

forças
11

, eis o estribilho dc .^kraLes. Palavras
profundas E P. preciso orfcnta/ nos^oK dcaejjüs

para a.
1
: coisas tnuts fáceis e mantê-los dentro

de tais liTniies. NEo serã. tolice minha não me



lifiSr com as pessoas que o t!c5í.;i>o -colocei u
pfiftD de mim c me são indispensáveis, e buscar
companhia de uma ou outra Fora dc meu
ambiente normal? Não proviria iiso do desejo
irrealizável dc algo perdido que não pnderecn
Contrai ? Minha Eokrãnci^ hostil a rancores e
rigorismos, pôde facilmente preservar-me da
inveja e inimizade alheiam; nunca houve nin-
guém qu.e mais pudesse, já não digo inspirar
amizade, mas nào dar azü a quaisquer ódios.
Por outro lado, a minha reserva natural alie-

nou -mç a simpíuia de alguns que 3 devem ter
interpretado mal.

Sou capaz dc angariar c conservar ex-edep.
se$ amizades, excepcionais mesmo, tanta mnis
quaníLu quando me convém, a ia ] ponto me
esforço e dedico que rararrtente deixo dc ser
correspondido. Sou pouco atraído pdas ami-
?a^eÊ banais, puis atém dc nào estar cm riitu
temperam ente entregar me scnào por inteiro, 3
sorte fez que desde a juventude me lomasse
muito exigente a «use respeita, graças u uma
amizade perfeita, c me firmou na idéia de que,
como du uru autor umigo. a amizade não sç
acomoda a numerosa companhia. Demais,
rtipito, custa me dedicarme pela metade, ob-
servado essa prudência desconfiada e degra-
dante recomendáveis rd ações de amizades
Frrtültílíi c í«wiSUf«Si prudência aliás necessária
rtustes tcmptMi cm que corre risco?, gravei üuttn
laia com franqueza.

Por iSÉíJ estou convencida dc que quem de
?<eja como eu gostar as comodidades da vida -
as essenciais, (Uitursl mente — deve evitar,
como se evita a pe,sic, dsüès pequenos c espi
rtlU>Sííã^obSítáeulo$. Admiraria um espírito
consrpruítlo de vários nadara c que, dc»nion
i-íve] á vontade* sc adaptas^ a mdes 0 que 0
acaso lhe apresentasse; que pudcsMj convefsar
Lom vizinho acerca de eon&iruçMS, caça,
dem anilai u com seu carpimeiro ou jardineiro.
1 -'J*bcm nivelar st, pela convcr*»
CJio. aos mais humildes pertonagenx de seu sé-
qitifp. Nüo sou da opinião de Plaiào, o quul
recomendava guardar se a necessária distância

LVS «rvidüres* sem ja mais descer k umabi
I idade c menos ainda á fami liar idade. Além da
raz&ü acima apontada, considero inumano c
mjusiú prevalecer- rí idguém, a esse ponto, do
privilegio d» fortuna, Os cosiunuto que exigem
menor desigual d ude entre amos e lacaios pare-
cefn-me mais oquusiívos- Há pessoas que se
esforçam par manter artificial mcnií o espírito
nnfi rcgÍMÉ etéreas; cu query o meu humilde-
mente inalada junto m solo, 5Ó n culpo de
uma coisa: preocupar- sé com ludo: “Vós me
contais o que fizeram os de^cçndmte-s de Érmo,
c os combates travados. junto ás muralhas de
Fliofi; h.iü não me dizsh quanta «usta o vinho

de Quio, qual o escravo que deve preparar meu
banho, liem cm que casa e quando poderei
resguardar-me do vento frio dos Abruzos 5 *."

A.S5 im como ria guerra o entusiasmo dos
I acede mõnios necessitava, paru não se trans-
formar ern fúria, str atenuado peia som gra
cioso das flautas,, quando ern idênticas circim
tãncÊas Outros povos precliam de iniirumentos
ruidosos e de voolferaçoes, assim, ao contrário
do que geratmente se acredita, o espírita da
grande maioria c mais exigente de chumbo que
dc asas. dc calma e repouso que de ardor c agi-
tação. Mas considero, acima de tudo, que c
íuma to

L

ice fazer-se dc entendido com quem
n^da emende, c mostrar-se rebuscado na lin-
guagem. É preciso colocar -sc a gente à altura
d&s pessoas com as quais sc fala c pcir vez.es
mesmo fingir de ignorante. iSTo traio cotidiano
deixem-se de lado n forç:i c a sutileza; basta a
lõgiea; c que mí seja chio nricessário.

Os sábios revelam não raro t> defeito dc csj
bir seus conhecimentos doutorais c andar a
cspulhar .seus Eivros p^ir ioda u parte, A Lai
ponto encheram com estes as alcovas das
d ninas da sociedade, que se elas não lhes
apreenderam » essência adotaram Ihe^ a
forma. Por um ^im Ç por um nâo, com ou
propüsito + omprr^âin essa nova e douta m;uici
ru dc Taliir: “Temor T cólera, alegria, tristeza,
ludo, inclusive seus segredos amorosos* èXpiê
mem nes:sc es|j|o. ír doutunicncc que exta

Citam Platão é Santa Tomás em
nssunlas a cujo respeito a opinião dc qualquer
um fora ígLiaJ menta válidit. Creiam me, as bem
educada*, que andariam mais aucrtadamcntc

se uuuemnsscm com valorizar seus pró-
prios uicantos. 05 quais vão escondendo mh a
roupagem de belezas estranhas a etas. Ê
simplicidade de «pírito abalar n própria luz
para hnlhitr coin luz dc empréstimo, Como
fjuiç m enterram e -it- »puti:tm artifícios a
que recorrem. ^São apenas arrebiques c perfu
mcs Jg ."

1

Sem dúvida nao se conhecem suílcicn
l ementa, pois o mundo nada comporta maia
bdo c 110 contrário do que ocorre* a das cabe
na ttof hrílhu ao artificio. A que aspiram? A
wer amadas e adntiradan; não sabem mais qut
lazer para atingir taj objetivo e ms enianta bas
laiui Ljue mcniasMim um pouco pura suas qua-
lidades daturais. Quítodo ãa vçjó prcucupa-
rem-sc; com a retórica, o direita, a lógica e
ouiras drogas scmclli antes, vãs e inúteis,
ponho mc a pensar que quem as aconselha o
faz sem dúvida pura domtnádas. Como «Kpli-
ca- to de ouir^> modo? Que se contentem tom
- p ltarácH>.

39 Juvenal,
au Sêneca.
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se exprimir pelo olhar gracioso, a alegria, a
severidade, a ternura; que saibam temperar um
'natí" txsm rudez ou esperança: que sc satisfa-
çam tom cn tender sem intérpretes as lisonjas
de seus admiradores. Uma tal ciência já hasta
para í|ue condii^nm peEo nari/. os professores e
&eus discípulos,

Se apesar dc tutíu não sc conformarem com
nos ceder quaisquer vantagens e quiserem bus-
eai distração igualmente nos livros, escolham
a poesia que é passatempo apropriado a suas
necessidades. pois trata se de urna arte sutiE c

espirituosa em que tudo sc apresentu fanta-
siado, em que domina a intenção de apadar c

impressionar* como no que das próprias
fazem. A História também pode fbmectr-lhes
ternas interessantes. Quanto à Filosofia, pode-
rio aprender com cia a maneira de julgar
nosso humor e nosso tempuramento. de .se

defender contra a.-* nossas traições, dc dominar
seus próprios desejos, dc preservar sua N herda
de, de prolongar cs prazeres da vida, de supor
trtr humananiente a inconstância do amante, u,

grosseria do marido. a Lriste^a da idade c coi-

sas que ííiis, Eis ludo o que lhes Concederia em
matéria dÊ estudo,

Há naturezas partíeulármente voltadas para
si mesmas: eu sou essencial mente comunica
livo c exuberante; sou um indivíduo imeira
mente e visivetmaiie voltado para fora. rumei
dn para a, sociedade -e a amizade. Pre^o a
solidão, mas esta consiste pant mim em ptâçj
cfitat mais ã vontade na companhia dc minhas
JitciçocH c meus pensamentos; não procuro rc;>-

trirtgir o espaço cm que mc mantenhu ç sim
diminuir meus apeliles c preocupações, aías
tando dc mim os negócios alheios, fugindo ás
servires c aos devera social que aborreço
mortal mente. NIo é bem 0 comércio doa: ho
mníii, que me pesai c u mu lilptic idade doa
problemas,

r-ara JE/.er a verdade, & volkião, quando eistu

sacia por um isolEmento efetivo, tende a diU
tttr mc as idêiits c a fa*.ei que ytc voltem um
pauco tnaU para os f&tos cater lures. Quando
ró, é prtncipaÈmcnTe acerca dos negocim do
Estado cdo mundo que medito.

No Louvre e cm numeros companh la, reco-
Lbo-mc em mim mesmo. A multidão impele-me
a fçehur mc cm mim mesmo c nas conversa
çòcs que então mantenho com rncus botoes os
assuntos são hem menos agradáveis t possoáj-s
do quo quando meeueuntro em lugfircs cm que
sc observam o respeito c o silêncio. Não são

loucuras que mc fsaem rir, são 0 que
consideram sabedoria. Nào sou hostil por
temperamento à agitação da cone. Aí vivi
parle de minha existência c sou capaz: de
desempenhar meu papel na alta sociedade;

conquanto ls&o ocorra ocastonalmtnEc e eu mc
achc_ bem disposto. Mas & indiferença a que
aíudi leva -me naluraimente à solidão.
Em mjnha província, junto de minha fami-

ba, que é numerosa, e em minha ca$a. muito
J reqiícnt ;lda_ roccbo baslsuiLc gente; mas rara
meriLe aparecem as pessoas com as quais gosto
dc conversar. Aí estabeleci, para mjm COmo
para os outros, uma Liberdade que não
encontra alhures. Toda etiqueta foi abolida;
tiâo sc vai ao encontro dos que chegam, nem se
acompanham os que partem

{
nem st observam

as demais regras protocolarei tediosas e inco-
modas. Em casa, cada um se con-duz como
bem emende, se í*nla, ou sc entretém com
quem quer. Pusso permanecer caiado, so-
nhando ou meditando sem que ninguém se
ofenda.

Procuro a companhia dos hermens. hontislos
e avisados: e esses mc afastam ctim repug-
nância dn-5 outros. São cm verdade raros, c d
que busco neles é um momento dc intimidade,
recursos par 3 lima troca de idéias, um meio de
exercitar o espirito. N 5o viso nenhum outro
beneficio ou vantagem. Quando converso com
eleç, qudJqucr assunto mc agrada c IniCfÉs&a
por mm sério ou frívolo que seja. fi sempre
oportuno c sempre sc Emprcgna de bom -senso,
de experiência, de bondade e franqueia, dc ak
P-rin c ternura. Não é somente a propogiio de
jurisprudência c polílica que nosso espírito rc
vela sua bdcía csua força, é títmhém cm rdn
çáo ãs ctiísa^ fnmiliarfis. E avalio 0 valor dc
meu-s Cfimpanhfiirüs até pelo seu siÊéhdo, -seu

sorriso, e m entendo melhor à mesa do que em
reuniões cerimoniosas. N 5o afirmava | [ipü
muco que rcoonhéciu os boto lutadores pela
maneira dc andarem jta rua? Nio afastemos de
nós á critdiçào quando porventura surge no
decorrer da conversação, mas tnh n condição
dr quú não assuma umu forma demto-ruJ, impe
rfiLiva ç inoptírEima, dc que .suja mod^ia t
flccssóría. Não príieuremo^ senão distrair- nos;
nas horas dcstiriadaí; à instrução e ao doutrina
memo saibamos onde ir busca 3 a. Enquanto
isso. que dosçn a nós, « quiser ser admitida cm
nossa çompanhiti, porquanto embora útil c
desejável podemos muno hem dispensá-la cm
no&fios Encontros. Um indivíduo hem eduçado
c afeito :i frequentação da sociedade sabe tor-

nar-se agradável; arte consiste apenas em
controlar ç realçar 05 produtos do cspírtio-

Ê também dc meu agrado a S4>ciedadt das
mulheres belas c honestas, “puis jamtiéníí
temos olhos conhecedores^ 1 ". Se 0 espírito

não encontra nessa frcqüéci tacão o musmo pra-
zer qut aufere da ml : /.ad-, a satisfação dos

J1 Cícerú,
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sentidos (que t guinde) como queo compensa,
embora não ÊnLdramemje a meu ver, Mas ira

ta- se de um comércio que deve praticar com
cuidado quem, como eu, icm apetite sexuais
muito vivos. Ah experiências de minha juven-
Ludc escaldaram me. pois sofri iodos 05 tor-

mentos que os poetas afirmam sç agregarem
gozo desregrado. É verdade que u lição

v as-cu:
h<Quem 5c salvou do desastre da frota

gregia em Caíareu, aíasta-sc sempre dax águas
traiçoeiras da Eubéia12 -^ Ê loucura concen-
trar todos 05 seus pensamentos em uma afei-

ção apaixonada. Por outro lado, entregar-se a
isso sem amor, como comediantes desempe-
nhar sem escrúpulo n pap^l que todo.ç desom
penham nc^a idade, é par certo velar pela pró
pria segurança ttiíts dc um mcuJo -covarde,
oumo sc, dc medo do perigo, abandonássemos
a honra ou renunciássemos a um prazer. E ok
que assim agem, nada píxtem esperar susec-
dvel de sâtisfaícr uma bda alma- É preciso,
para que (> prazer neja real, desejar com per
íciio conhecimento dc causa. Acrescentarei a
propósito que nunca nossas palavras deixaram
de persuadir as mulheres, pois não hk tienhu
ma. por feia que seja. que nâo kc julgue com
algum mérito, ou por causa da idade, ou dos
cabelos ou dc heus adcjTinnçji, Na realidade,
feias lolãtmentc não existem, nem iam pouco
totalmente formosas. As jovens brâmanes,
quando carecem de outros encantas, são con-
vocadas por pregão a exibirem publjcnuicíite
suas parles geniiais a fim dc que se verifique
K ’ MS meno% por isso. merecem um marido.
Mas a jitiLude dos homens dc nng&n época Ihz.
comei o demonstram os fatos, que as mulheres
se unam para nos escapar ou» imitamlo-‘nos t

represem ern igualmente c se prestem ã come
dia das relações ínfimas nem paixão nem ler
mini. "ínoupitzes de dedicaçao, insensíveis à
dedicação dos outro^ 5 ", imaginam, segundo
os princípios dc Lísi&s. cm P\mau, que podem
entregar se com tanto maior vantagem quanto
mçnor 0 amor. Ocorre então* como no teatro*
ter <j público maior prazer do quê OS atores.
Ao que mc concerne, não conheço Vénus sem
Cupido, como nãõ concebo a matemií ade sem
- progenitura. São coisas que decorrem uma
du outra. Ademais íi trapaça volta-se contra o
trapaceiro; c se não lhe custa muito, tampouco
lhe rende bastante. Üí; que fizeram uma deusa
de Vénus, levaram principalmente em apreço a
sua beleui imarcnal e espíntu afi ora, o pmzcr
qye buscam os trapaceiros é unicamente
scKual. Não £ o que o homem deveria ambicio-
nai, nem mesmo o do animal. Não o querem
os bichos tãü material e grosseiro, pois sua

a * Ovídio.
J 3 Tácim.

imaginação se excita nào raro antes de seusór
gãos. Qualquer que ^ja o sexo, vemo los pm-
Cttlcrem a uma escolha, terem preferências, c

su-A união resulta por vezes de longa amir^dc c

frequentação. E mesmo os que 11 velhice toma
incapazes, ainda vibram amoroRamente, Ve-
mo-los cheios de desejos antes do alo, e vem o
los comprazer- sc na Lembrança do mesma
muito depois. Alguns, envaidecidos, im inani
cantos dc triunfo c cacm um seguida extenua
dos e satisfeitos. Qutm tá deseja livrar-s-c dc
uma necessidade natural, não sc preocupa com
a colaboração nem se dã tanto trabalho- Não é

prato, êsse. para quem morre de fome.

Cúmo não desejo parecer melhor dn que
sou, direi aqui af^unias. palavras dos erros dn
minha juventude. Nuncn mc afeiçoei ún mulhe-
res que src pagam, nào mi mente porque as des-
prezava cu-mu também por medo dos riscos
que corre a saúde (o que não mc impediu de
ser duns_ vezes atingido, embora sem maiores
w.m sequências). Quis víitonzar es :,e prazer
pelo desejo, a dificuldade c também a satisfa-

ção da vaidade. Amava à maneira dc Ttbérío,
o qual buscava ern suas amante;» a modéstia e
u nobreza tanto quanto os atrativos femininos,
Ou ã maneira de Flora, a qual só w.- dava a

ditadores, cônsules. Censores e punha ,scu

amor-próprio em tá ter amornes tk alto cotur-
risi. L cçr co que us pérolas c 0$ bordados
emprestam sabor á coiaa. hem como os tltubs
c o crcm de vida.

For outro lido, praocupava me muito com o
espirito, eonquiirvio o H,sico não tiéixnsse por
demais a dcsejj.r, pary ser franco, sc al^o
devesse fslrnr teriu preferido que fosse O espira
(0 . Este tem aeu Lugar alhures. No mor, cm
que a visia e u (ato prcdoinLriam, uindn se eon-
wgue nS^umo. eoLüü sem o espírito c nadü sem
os çncíimos físicos. A beleza, eh n verdadeira
Mim Jíis mulheres, sua j-rande vaniagcmL
c Ibcji em verdade tão peculiar, que n do
homem, embi>rs a desejemos algo diferente, tá

realça quando, pueril e imberbe, sç eunfundc
com a ddas. Dizem que os jovcns

1 que por sua
bt-Eeza entram a iervjço do sultão, ^ao despedi
dos quando utingem a idade de vime e díns
nníiw,

A iineligêriuin, o bom senso, a amixyde são
quatidnden mais eotnuns nos hotnens; por isso
desgovernam u mundo.
Ambos pses comércios, o dos homens pd&s

conversações, livres r familiares, t o das jnulhe-
res peto :jmor, são aleatório.^ e depende^

\

Ju
outrem. Um tem o ineanveniejuç de sõ ocorrer
rar amente, o uulro du üc torniir ÍEnpo5SÍve! COiri

a idade. For isso, nao bastariam às exigências

da vida. 0 comercio dos livros ê niaiíi seguro..
Wíiri ilc í'-'.] u Lp .ir n a^i. i hiíi-..i

: ., m i, -, a vftntp
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getTi de estar sempre ao nosso alcance. Desde
.‘ícryipre me assistiu e em todas êlh tircuiiaiân-
cías; ct>n scla-me na veíhjcc e ua sulidâo, torna
suave uma ociosidade que poderia ser aborre-
cida e ÈivtB-irtc das pessoas cuia presença me
contraria; amortece cnftm os latcjos da dor
quando não é demasiado aguda c é mais- fone
do que qualquer paliativo, Para afastar uma
idéia importuna, nada como recorrer aos
fiyro.s: apossam se de mim c fazem -me esque-
cê-la. Nunca sc rebentem com o fato dc só os
procurarmos lia falia dç praz.crçs mais íeaps,
mais vivos ç naturais que outorga a companhia
dos homens e das mulheres; e sempre mostram
<* mesma fisionomia. Não hâ mérito cm andar
a pc quando SC traz o cavalo peia rédea, dizem.
F tiu 550 iacqucs. rei de Nápoles, e dc Sicília,
helo_ jovem, gozando saúde, que, em viagem,
se fazia transportar numa padiola, tom roupa
e boné dç pano ordinário, mas seguido em
grande pompa por liteiras, cavalos dc monta
ria, fidalgos e oficiais, ejubi.T uma ausicr idade
rúeiJ dc superior c bem pouco meritória Não
liá como nos apiedarmos do doente que tem a
curai a seu akiutcc

Ê na aptlcaçáo dessa máxima, muito jusi.*,

que e^tá o friiiu que colho nos livros, Nâo cí
uso muito mai.s do que os que não os tênu
gozo deles, como o avarento goza seu tesouro,
simplesmente com saber que posso usá-los
quando queira, Esse direito de posse bania a
meu espirita Nunca viajo sem livros, na paz
como ii ü guerra. Entretanto

,
passam dias e

mexes sem que os abra. Fá-lo^ei daqui a pouco,
digo, ou amanhã, nu quando me aprouver; c o
lemp» passa sem que me pe*e. Nio posso dizer
quanto mç descansa o pen^amcíito té los é

mào; iicm qitamo me tem sido úteis na vida.
Constituem a melhor provisão que pude obter
puni e^a vtagem que i a vida e tenho rcab
incjne pena d»s pessoas imeSigernes que oâo os
possuem. K por saber qye este passatempo não
mc pode faltar, aceito com prazer qualquer
outro,

Lin casa, passo muito tempo na bihlioicça.
dc ondc.dc um golpe de râa, observo tudo o
que ocorre cm minha propriedade, Dp entrada
descortino o jardim, q .galinheiro, o pó i

J

l> c ji

maior parle dos cómodos. Ora folheio um
livro, ore outro, S4*m

r

ordem, ao acuso. Ora
sonho, ora Lííetlü íuvias ou dito, passeando, os
devaneios que aqui se registrem. Essa biblio-
teca siiua-sç no terceiro andar dc uns a iÊ>rrc.

No primeiro está 4 capela e no segundo há um
quarto com suas dependências, quarto onde
durmo não raro quando quero ficar j&ü. Em
cimn r vasto È ua rd ji- roupa. Qutrore uru esse
local inteirameníe inútil; agora aí passo boa
parte das horas c dos dias, mas nunca as noi-

tc? - Há, ao lado da biblioteca, um bom gabi-
netc com lareira., e sc não temesse tanto os
aborrecimentos e a despesa, poderia com fací
I idade construir junto à torre uma galeria de
cem pés de comprimento por doze de largura,
poLs já existem os alicerces que :r;r ergueram
aliás com outro objetivo. Qualquer retiro exige
um espaço para passear;, meus pensamento.?
cochilam quando sen lo: meu espírito nao anda
sozinho, parece-me que o movimento c que o
excita e força a trabalhar, t todo.s os que
estudain 3 n sem recorrer aos livros, sentem a
mesma coisa.

O cómodo. a não scr na parte que se encon-
iTam a meia c a cadeire, tem uma forma circu -

lar. 0 que mc permite ver Lodos os livros dis-

postos em cinco filas dc prateleiras. Comporta
ires janelas pelas quais posso gozar uma víjdn
br la et extensa. O espaço livre tem dezesseis
pasSos de diâmetro. No inverno aí passo

tempo. porque minha casa, cotnu sc

deduz pelo nome5 5
, sc ,situa numa colina, e dc

tod-os Os tómodos t 0 mass exposto uo
vunto, sendo Lambem afastado do^ outros c dc
difícil accsi!ai r n que de resen mç agrada,, nào
emente pelo exercício a que me obriga ma&
lambem pomütí rnc póe a yalvo de visitas

impóriiircaij, É meu covil; procuro fcucr dcs$c
recanto um domínio pessonL e subtraí Ir» â
comunidade conjugal e filíaL Alhures minha
auior idade, em bofa EndíscutivcL ê mais nt)mt
nal do que rca

I c maix vaga do que dirct:!. Bem
i riste sc^me a figura, cm verdade, a situação dc
quem não cem onde íc isoinr em xuk própria
casa. onde se esconder para meditar. A nrnbi-
çijff exige dc mus c-scravos grandes saerilTcwix
.10 exibi-los sHifEt ue.svftr como urna estátua cm
praça públicaj "Uma grande situação c uma
grande servidão

'

1 *.** Nâo ptidcm isolaf-ye nem
ntúsmo cm iiia privada. Nada mç parece mais
penoso do que essa re^ra, observada em cctIíns

comunidades reügosas. dc andarem sempre
reunidos, testemunhando em conjunto os atos
dc cada um. Achq matS suportável estar SCrai’

pn sô do que nâo o poder estar nunca.
Se alguém: me dis&er que è aviltar as imi*as

apelar pura das uíiicarnentc pare se distrair,

ignora 0 muito que vnlcm como passatempo e
prazer; chego a ponto de quase afirmar que ou
ifos Lão deliciosos não podem cxisLir, Vivo ao
s-lbfir do mo mento e acrescentarei respeitosa
meote que _» para mim. Nãss lenho outras
ambições- Quando moço, estudei para brillw.
mais tarde para alcançar a sabedoria c, agora,
faço-o para distrair me, sem pensar cm tirar

J * Os que meditam, os que refletem. (N.do T.}
3 G "Montaignc" - mnniajtltit. eolina. (N. dn f iJú

feneça.
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proveito. For vaidade gastei muito com Livros,

não somente para pnover minhas necessidades
mas ainda para ver aumentar o i (úmero de
volumes c ampliar -se a minha biblioteca. Há
tn lê Lto que i&so não mt acontece mais.

Sao os Livros, de muitos pontos dc vista,

extremamcnlé agradáveis para quem o& sabe
escolher. Mas não há prazer sem contrapartida
e o que eles proporcionam não c tampouco

puro. Têm seus inçouven temes ç alguns sérios.
G espírito exerci ta se com des, mas o corpo,
que não devemos esquecer. Uca inativo, o que
acarreta tristeza e abatimento. E não há coisa
maià prejudicial e a scr mais evitada no declí-

nio da vida-

Mencioiici minhas Lrès ocupações predile-

tas, independeu testietiLC das que a sociedade c a
vida cívica me impõem.

Capitulo IV

Da diversão

Fui outrora chamado a consolar uma senho
ra que andava real mente aflita, pots em geral
as pessoas desse sexo não se afligem natural
mente

í nelas tudp ç artifício c fcprcisefiliiçãiíi

"Uma mulher tem lágrimas em reserva, que
correm quando preciso 11 Tcniar sustar lhes

lagrimas e tempo perdido l eu ò qnc sua tris
lc*n m fspafidc niíd^ fòrtcmcjvie. Exaspern^
o mal ao scr combatida Vemos comum ence,
quando diiíem alguma coisa mesmo sem grati*
dc importância. que se formalizam e se irritam
sc as contraditamos. For isso .re o fazemos
quftndo aS devamos consolar, nmi estamos
ruindo como bons médicos, aos quais cabc
eçnvçrsíu com seus pacientes dtj maneira agra-
dãvel c teve. Nenhum (Joucor feio c carrancudo
jamais conseguiu resultado apreciável Dc iru

cUi devamos portanio compreendei1 lhos as
qucixiis c aprova Eas ate üerlo ponto. Com Í5SÕ
ganhamos crédito pura ir adiante e então,
mediante palavras mm resolutas e adequadas
à circunstâtida. sugerir a euru. No caso cm
apreço, desejoso de hrtlhor perancc a elkiíx

tlncra que não tireva og olhos de mim, ataquei
o ma! de frcmt r Não demorei em verificar que
errara c nào conseguiria persuadida. Meus
argumentos sào cm geral incisivos demais c

nào «yíleientemcnie insinuantes- ou qjo bruu-
camçnte ou sem energia. Por issq, após algu-
mas tem ac ivas, não procurei mais curá-la com
razoei impressiopiiJUcs e lógicas, já porque
não mms as encontrava, já porque pensei em
outra sedução. Não busquei inmpoueo empre-
gar os meios que a filosofia póe a nosso atesn
ce. como; ”‘n que sc deplora não & um mal", na
upiniao de Ctcanies, ou "a queixa não é justa
nem injusta

1
’, como diz Crísipo. Também não

3 11 Juvennl.

segui n conselho dc EpiCuro que condiste cm
desviar o pensamento das coisas tristes para
outras que o distiaiam. o que em.reia.nlo não c
contra- indicado. Deixando de lado- os diver-
sos processos que Cícero recomenda, desviei
aoK poucíh a conversação para asnmtoâ
aUng c (na medida cm que sua confiança cm
mim se ampliavãl para outros sim relação
ftjm suh desgraça e assim a afastei, sem que <-5

percebesse, de seus pensamentos melancólicos
e a conduzi a uma certa atmosfera de xerenÊ-
dndv. Em outras palavras., criei uma diversão.
O.s que, depois dc mim, sc esforçaram por con-
soljif essa senhora não lograram maior êxito
porque o mal não fora cortado pela raiz.

Ocasional mente ventile! cm meu livro algu-
mas diversões dc tipo mm geral. As militares,
por exemplo, dc que se vitlcu Pcricícs na gucr
rà dü PdOpoPíso, e que outros empregaram
pum iifaMar dc sua pátria as forças inimigas.
O Sr. dc Himbçroouxt salvou so, e acus rteus,

com engenhoso artificio na cidade dc Liegc’
Lsnde o Duque dc Bocganha que a sitiava o IV

ícra cmrar para estabelecer condições dst

rendição. Reunido durante a noite. paru pôr
em execução as medidas asicnUdus, começou
o povo a sublçvar-sc contra as negociações,
rciolveudo massacrar os negociadores. Ao
saber Jl> sucedido, Himbercotin enviou ao
enconiro d« muliidão doi& habitates da cida-
de tom eondiçútíf. mtnos rigoinosas, forjadas
por ck na hora. Ou doii mensageiros sustaram
l> ímpeto dos; maçantes, conduzindo-os ao con-
selho da cidade para novas deliberações. Estas
fonun rápidas t um segundo Ui multo sé verifi-

cou tão violento quanto o primeiro, l-fimber
uoun despachou outros quatro mensageiros
com propostas mais satisfatórias t substan-
ciais, graças às quais foi o povo novanreme 3<s
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vado a üei Lbcc ar . Mediante sucessivas proposi-
çõcs ainorceceu o irdor dos revoltados*
diluindo- th es a fúria em vãs deliberações e che-
gando assim &o fim da noite, o que visava
acima de tudo.

Relatemos outro fcho da mesma ordem.
A tal anta, jovem dc excelsa beleza, era muito
solicitada pnr numerosos pretendentes. Paia
livrar- se dos importunos, estipulou que aceita
ria por esposo quem a v^ntesíse- nav corridas,
devendo perder a vida quem não o conse
guisse. Houve quem julgasse valer a pena cor-
rer taJ risco. dada a recompensa, c pagasse
com a vida a ousadia, Hipòmenq-t. que devia
realizar a prevu pur último, dirigiu-se b deusa
do amor c pedíu-lhe proteção. Ouvi rido- lhe a
süpíÈca, cia lhe entregou ires maçãs de ouro,
en sinando -o a usá-las, Injetada a corrida,
Hipoimenes, ao perceber qui: S bem-amada ia

alcançá-lo, deixou cair uma das maçãs corno
por acaso, Atdaiua, interessada peta bcl&tfi do
fruto, volta-se p&ra pcgu-lo. Surpreendida,
urteantada cum a beleza da maçã. a virgem
diminuiu a marcha a Hm de pegar n fruto de
ouro que rola a seus pes 3 */' Hlpâmcncs rcpctc
o gesto ctufl as outras maçãs no momento
oportuno e com essa diversão ganlia a corrida.
Quando os médicos não podem extinguir o

catarro desvinm-no para órgãos sobre os: quãiâ
sua ação é menos perigosa. í Igual merue essa
receita a mais indicada nas doenças da alma,
llÉ útil por veáH dçivjar o capírito pma outros
prazeres, cuidados e c-arcfas, Convém que
mude dc lugar fraqueme mente, como fazemos
com os doentes, pois de outro modo não rceu-
pern n JuukJc1 *.*' R arame n te triunfamoa do
míd que atacamos dc freme; nuo os dimi-
nuímos nem extinguimos, mas è possível

desviá tos e tfflHífôrmá-So$,
Sócrates oferecem^, accrca da mimei; a de

ene ar ar o$ acidentes da vida. uma lição bem
rnnis çlcvadí^, muu de eílü d Lite d aplicação que-

os espíritos eminentes podem aproveita- tu.

É í? único a esperar n morte açm que se lhe ai

terç o espírito; familiariza-se com a ideia t
com da brinca. Não busca consolo fora delu; ít

morte purcee-the um acidente natural, ame o
qual permanece indiferente, Os discípulos de
Hegésias, estimulados pelos argumentos que o
mestre lhes apresenta, deixam-se morrer de
lome: e tornam-se tão numemsox, que o Rei
Plolomcu protbe quç y; mínisircm tais ensina
mentos capazçs de levar ao suicídio. Hssa
gente não considerava h morte cm si; não a juJ

gava; nela não detinha o pensamento ; sonhava
Com uma metamorfose de seu ser e ansiava por
apresia-h,

30 Ovídio.
aa Cícero.

Esses infelizes que vemos no patíbulo

demonstrando exaltada devoção. ouvidos aten-

tos aos conselhos e exortações, olhos e mãos
erguido* para o ccu, a proferirem, em vo* alta

c com profunda emoção, suas orações. í&cem
coisa por certo louvável do ponto de vista da
religião, mas não dão provas de firmeza de
ânimo. Fogem á luta. evitam olhar a morte dc
Lrante, como as crianças que precisamos dis-

trair quando as queremos iíincetür. Alguns ví

que, ao deparar com os preparativo:* da execu-

ção, se mostravam apavorados c voltavam
violenlamenle o pensamento para outra coisa.

A quem precisa atravessar um prtOipídú ião
wr aconselha a que feche os olhos ou os desvie
do abismo.

Por ordem dg ^qero_ Súbrio Flávío devia ser

decapitado por Níger, iguaimente oficial do
tfcército romano. Levado ao local da execução,
onde Níger mandara abrir a fossa para sepul-

tar a vitima, viu Flávío que fora malfeita C,

Vollando-se para os soldados, observou que o
trabalho realizado nào rcvcljivn disciplina. Em
seguidâ. dirigindo-se a Níger que o exortava a

manter bem Hrcne a cabeça, disse
:
possas tu

golpear com idêntica firmeza. E linha razão,
pois Niger, cujo braço tremia, tevç dc faze-lo

mais de uma vez, Esse Flâvio parece haver
encarado a morte sem emoção c no entanto
onm o pensamento rasolutameme fixado nela.

Quem morra cm combata dc armas nas
mãoSk não pcti.su na morte, não a pressente. A
luta empolga-o. Certa pessoa dc minhas rela
çõca e dc uma coragem incontestável, bateu

-

di>-« ern duelo escorregou e foi crivado dc
punhaladas. <X assistentes acrcd itando-o per-
dido. gritavam lhe que recomendasse a alma a
Deu.s. Mas, como me i1is.se mais tarde, embora
as vozes lhe chegassem aas Ouvidos, rtàe as
ouvia, pois só pensava çm se s&frir daqueta
situação c vingar w.Ho duelo terminou corn a
moric do outro.

Quem levou a L, Silano o decreto que o cmv
denava á nwnc prestou -lhe bom serviço, pois,

ouvindo Sitanci r&spondcr que já esperava a

notícia mas nâo imaginava que devesse ser

executado por bandidos, prccípjiQU-se contra o
condenado para forçá-lo a retratar-sc. Si lano.
embora desarmado, defendcu-sc com socos e
poniupéi e foi morto durante a disputa. Graças
à cólcru que sc apoderara dele, escapou
opressão dolorosa que lhe houvera causado a
espera de uma morte lenta

Pensamos sempre em outra CüiSit- Su st.cn ta-

no^ a esperança de uma vida melhíir, ou o fu-

turo fclií, dos filhos, a glória que poderá agre
5 ar -se a nosso nome, ou a idÉía de nos
líbertEàrmos dos males terrenos, ou ainda a da
vingança que aguarda os autores de nossa
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morte. Sc há deuses justos, espero qu-c encon-
tres um suplício à cua altura, e que ao morrer
in voques o nome de Dido; eu o saberei, o CCo
há de chegar à residência dos manes 4 °.' 1

Coroado de flores. Xenofonle sacrificava
aos deuses quando Jhe vieram anunciar a
morlejje seu filho Grilo na batalha de Man lí

né.ía- As primeiras palavras, arrancou a coroa
e jogou-a ao ehâa, mas quando soube com que
vaientia se portara o guerreiro* ergueu-a nova-
mepie c tornou a botá-la à cabeça. O próprio
fipicuro con sola-se do fim próximo, pensando
na utilidade diLs juas obras que espera Lhe
sobrevivam e(em amente, ^Tndas as penas bòo
suportáveis, desde que brilhem e nos ilus-
trem 4,

.
^Idcnficas fadigai, idéncico& feriniçn

(os não têm o oi esmo pe.so para u general -e o
sol d Lido, afirma XentrfbnLc. E Epamin ondas
resigna-se Jnelhr.ir à morte quando sabe que ob-
teve a vitória.

J

É o que o consola, o que suavÉ
z.a sua grande dor 4Z1\ Inúmeras outras cir
CurstancÈfls nos^ distraem e nos desviam da
atenção que daríamos ã coisa cm si. For isso
aii ****** filosofia não peneiram, senão
superficial menic, assunto. O grande £eraâo.
chefe dessa escola âstóica qtie domina as de
m aiS elevação dc sua doutrina, dizia da
morte: "nenhum mat é honroso: a morte é hon
rosa: Jogo não ê um maT. Cniilra ts crnbria
giicz pâim tw exprimia

: “ninguém confia seu
a0 tâbtdtíi t«lo$ o confiam no sábio

ts“ rmo sera pai* um bêbedo" Nfo fogem ao
assunto unis palavra? Comprai me ver esses
cspirhos ck elite não poderem desvencilhar se
d
5 ««os; por perfeitos que sejam, não

íao senão homens, c desces lêm as fraquçzfls.
A vingança é uma doce paixão, natural ao

homem, e poderosa. Hem o percebo, embaiu
niio tenha expírlèncit*. UlLnrmmeflte, parti
arâxter dela. um jovem príncipe, não invoquei o
preceito cristão ilc estender a faoc u quem nos
ofende; nent lhe .mostrei as* consequência* trà p

Íica-S que a poesia atribuiu à vingança; pus mc
simplesmcrnc a louv ftr-Lhe ü beleza dos xçnii-
ntentos contrários: a tionra, 3 popular idíidc a
afeiÇLUi que granjearia revelando se bom * cie
mence. Desviei-o do seu intui ro despertando
lhe j ambição. As^im sc deve proceder.

Se, no amor. a afeiçoo pode kvar oós além
do justo e ccriu. cumpre combater uma taj
disposição de cabrito mediante alguma ti iver
xüo. Experimentcfio não raro com êxito- Ê pre-
ciso atenuar Jhç a violência diversificando os
desejos, e se algum vem a dominar os demais,
para que n ao nos absorva c tirani?cT cumpre

**
Virgílio.

"
1 Occio,

iS rd

amorteccdo nâo lhe dttndo toda a nossa aten-
ção c multiplicando as dutraçõesr “Quando
estiverdes atormentado por exagerado desejo,
deveis satisfazè-jo com o primeira objeto que
se apresente 4 3 -“ Mas que se atente em tempo
Utíl. poii sC &e apossar de nós teremos perdido
a possibilidade dc recuperar a liberdade, “sc
aos primeiros ferimentos não

j untarmos ou-
tros, sc as nevas afeições n&o apagarem as
antigas* 4 ”.

Em virtude dc meu Icmperasnento impres-
SiünaveL, sofri outrora um golpe violento; fbrs
por cie esmagado, se houvesse confiado tio-so-
mente em minhas forças. Uma diversão enér-
gica era indispensável: apaixonei-me por câl
Ctilo e ao mesmo tempo para dedicar-me a um
csludci desse sentimento, A idade ajudava-me
de resto c o amor aliviou o mal que a amizade
causara, Aüsim ocorre com tudo. Quando uma
idéia penosa me invade, mu-do o curso de meu
pensamento em vez de tentar suplantá-la,
SubsliLuo-lhc uma idéia contrária possível
ou, pelo menos, diferente, Essa mudança ali-

viu-mc Ktsmprc e «caba [jor dissipar a idéia
incomoda. Sc nâo posso combatê-la, Fujn dela
t negaceio: mudo de lugar, de ocupação, dç,

cómpanhpiL acumulo divertimentos, procuro
temas dc meditação ate que me perca e me
abandone.

A naiure^a 3ge do mesmo modo u tira pro-
veito de nossa versatilidade. Assim atua o
lempo. que sc nos oferece çpmo remédio sobe-
rano ãs no?s*s pnisóes. Alimentando sempre
mais noxM* imaginação com ioda espécie de
nc®ocios c interesses, desagrege c nher* 3
Lmprcssão primeira, pt>r forte que .seja. Q sábio
l|uü perde um amigo não penwi menos ncte
vime c cinco anos depois, porquajito, segundo
Epicuro, impfcssão permunece sempre a
mesma ç nuo co-nsidcríiva de que viesse a ate-
imar .se por ter sido prevista t>u submetida fj

açao do tempo. Ma', tontos oULroç pensa’
mcnicis se agregam aoa primeiros que e*ics se
embolam ufinal.

iVâ desviar n opinlio pública. AJcçbqfides
mandou cortar a cauda e as orelha de seu cão
e ih sokou nas ruas da cidndc, pois assim a
multidão. ençc>ntran.-Jo nesse fato um rnotíviu
pum çomcniárisí, nâc -se ocuparia dc seus ou-
tros leitos c gestos. Conheci mulheres que, a
Um de despistar a opinião pública e deso-
rientar as mas- ImgLiaiu escondiam .suas verda-
deiras afeições simutando outras- E soube dc
uma que, nes&e jogo, se viu enredada acabando
por romper OS laços antigos e entregasse de
verditde ao amor que simulava. Gom esse

* 3 Pérsio e Luerécb.,
Lucrêcio.



382 MONTAIGNE

exemplo compreendi quão toioti são os que
cotisenlcni cm tais trapaças. pois c preciso que
0 beneficiado publicasncníc seja muito poueo
hábil para não trocar de lugar -com o antro. £
o que vutgarnicnte se chama preparar a cama
para o sono alheio.

Pouca coisa ba$Ea para disirair-non, porque
pouca coisa nos retém. Não encaramos os
sutóê^$os cm si. o que nos; impressiona sao as

circunstâncias em que m verificam, pormeno-
res por vezes superficiais; por frívola que seja.

a forma domina o fundo, "como esses Eeves

invólucros de que se despojam as cigarra:; no
verão * ft,\ O que lembra a Piularod n morte da
filha são as perahiccs dela em Criança. A
recordação de um adeus, de um gesto gracioso,

de uma recomendação aflige-nos, A toga de
César exibida nas ruasde Roma pmurbü a ci-

dade toda bem mais do que a soa morte, D
próprio som dai palavras mais vulgares nos
comove; "meu pobre mestre'

1

* "meu grande
amigo", “meu querido pai’\

f'minha boi
hl ha ^ Quando ouço ess?^ banalidades c ai

examino de perlo, veja que não paliem de
palavras* c são ruídos sem Mentido real que mç
ferem a sensibilidade, Lembnmi-me as cada-
mações doi predicadores; ns quais mais
impressionam o auditório pelo tom iio que
pelo eontuLidü-i Ou o lamento dos animais que
matam para comermos. Em tudo isso não
penáramos ã essérteiu profunda c verdadeira
do assunto. '"A dor excita-sc sozinha, t sé

exacerba", diz Lucrécio. Eh os Fundamentos
de nossas tristeza*.

A obít inação com que os cálculos se detêm
não raro cm minha uretra provocou muitas
vezes retenções prolongadas dc urina. Durante
três ou quatro dias corri assim risco de morte,
ti pomo que fora absurdo pensar em evjtá-la,

como fora loucura não desejá-la, tão cruéis suo
as dares que então sentimos, Es« bom impura-
dor que mandava amarrar a extrem idade do
pênis dos criminosos para que morressem por
nSo poder urinar, na realidade era doutor cm
torturas. Nesse estado pude analisai’ quantas
causas fúteis minha imaginação descobria
para jusíitlcftr o desejo de nlo morrer. Coisas
jnugrúficfmws sugeriam dificuldades a meu
espirita, e frívolos eram o? pensam tuitos que
me ocorriam em tão grave mamente. Um cão,
um cavalo, um livro, um copo, mdo fcm verda-
de sc tomava m ativo de preocupação. Outros
pensarão em $ua bolsa, na ciência, nos cargos
ambicionados, o que não se me afigura mais
Lejlo, Vejo £üm indiferença a morte, quairdü a
encara Como fenomeno universal e meia flua!

da vida. Enfrema-a assim, ç-úmo um todo; mas

“ LutiregUí-

diante de seus pormenores não me mostro ião
resoluto. As lágrimas de um lacaio. um aperto
dc mão, um reconforta banaE me enternecem t
enfraquecem. É o mesmo sentimento que nos
perturba ã leitura das historias fabulosas cm
que as lamentações dc D ido e Ariana, descri
tas por Vjfijjítio e CaluÈo, apaixonam mesmo
os que nelas não acreditam. Não sem ir emo-
ções ê a característica das atmas Frias e secas.

Dizem que foi o caso de Põlemun, mas tam-
bém afirmam que um cão lhe arrancou metade
da barriga da perna sem quede sequer cm p alá

decesse. Nenhuma sabedoria pôde jamais Con-
ceber par que étflo uiva c completa n tristeza
que a imaginação provoca cm nos, quando
nem dç longe o consegue a realidade, embora
com a participação dos oEhos c ouvidos que
não sao impressionados por acidentes imagi-
nários.

t nem dúvida por essa rar.ão que as ari-es

apcEam pura nossa fraqueja c nossa tolice

naturais. O orador, dizem mis Csuolas dc reló-

riccis duve, nessa faria do discurso, comover
pela vo* e a emoção simulada. Deixar sc ã ilu-

dir peEapatxào descrita e acabará sentindo reai

triste?: a e ítCubrunh.tmcnto que comunicará aos
juíjçs dú comédia, m quaU se interessam
ainda rrt&no* pelo assunto. Assim lambem
acorre com esta?. pçssaa* que alugamos para
que assistam às cerimônias funerárias e Lhes

emprestam maior rclçvo; vendem suas lágri-
ma? a quem as quer comprar, mas, embora
regulando sna dlttoçao de acordo com a impor
úncia prtpa, compcnctriim ^ dc seu papel ç se
entrçgam a manifestações dc verdadeira i riste-

ía. lendo ido COm alguns amigos acompanhar
até Soissons o corpo do Sr. dc Güumom. que-
morrera no cerco dc LaFère*®, ohsçrvui que p^r
Uxlfl partç qs pti^ias que encontrávamos cho
ravam c se lamentavam i simples vista do cor
lejo tVuicbre> scra que sequer conhecessem o
nome do defunto. E conta Quimilinno ter

frequentado catnediujiics tào onirípcnetrodos
de seu pupel que ainda choravam dc volta á
sua cas?i. E que lhe aconseceu lambem ter-sc

comovido tanta com os setitimcJUO-s qu-É pro-
curara inçuicar so$ outros., que os experimen-
tara rcol mente, a ponto dc se surpreender cm
lágrimas e com o rosto pálido dc alguém
acabrunhado pela dor.

Em uma aldeia de nossas mon ranhas, as

mulheres têm o costume de, ao mesmo lempo.
louvar as qualidades do marido desaparecido,

chorando Lhe a morEct e proclamar sCus defei-

tos, como itíc quisessem tirar alguma compen

’ “ Emporcuntc reduto milhai na çonfl utntia do nc
Serre Lüin o Oise. ( N. do I i
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^çao pc&soaE e tstabclccer uma diversão para
a sua desgraça, Nesse ponto, agem mais
hOntsLameníe do qne nós- que, quando sabe-
mos da morte de um simples conhecido,
atribuímos -lhe desde logo Lodas as qualidades
e nos esforçamos por cumulá-lo de elogios
imerecidos, pintando ü, depois de mono. bem
diferente <lo que fora em vida, Como a dor
fosse uma fonte de informações inéditas e

como se as lágrimas* lavrando a oos^a inteli-

gência, a esclarecessem acerca do defunto.
Quanto a mim, renuncio deuEe já aos testemu-
nhos favoráveis que queiram dar de minha pes-
soa, nao porque me Considere indignn deks.
mas porque estarei morto

-

Sc perguntássemos a alguém: “que interesse

tendes em parlicipar deste cerco?’
1

, responde-
ria; "dar um evempb dc obediência ao nosso
prmeipe. Não ambiciono proveito algum:
quanto a glória, bem sei quão pequena é a
pivete que pode auferir um simples particular
eomu tu, Não tenho ódio nem paixão", Vedo-o
porem no dia seguinte em seu posto, no
momento do assalto; Itansformou se. agi la- sc.

ruge de cólera. ííkeí futor que unte* não mani
fcítava, c^ac ódio que tem no coração, suo o
reflexo brilhante du aço. devem se ho fogo, ao
ruído dos cantões c dos tambores. “Causas
bem fúteis", dirds. Mas como? fcntão acrcdi
tais que aeja Imprescindível uma cansa? Pois
cla não ê necessária para que sc agite a nossa
ui mu. Um simpfccs devaneio, sciti fazao de ser,

u governa e perturba. Que cu me ponha a cpns
iruir castelos de curtam mmha imaginação

logo arquiteta vantagens e prazeres que ale-

gram e entusiasmam a alma. Mas quantas
vcícs também esses mesmos sonhos fazem que
a cólera e u uisLeza nos invadam c nos aJ Lerem
o corpo e o espírito I Nossas fantasias impri-

mem cm nossos rostos risos e riefros. provocam
gestos, trejeitos e gritos ou Lamentos. Parece
aié que. cm nossa soEidao, temos visões de
disputas e demônios, c de perseguições interio-

res, Interroguemo-nos acerca das causas de
semelhantes abusões; haverá na n ature/ a algo.

fora do homem, sobre o que atue o que não
existe?

Cambises, tendi.) sonhado que seu irmão se

tornara rei da Pérsia, mandou malã-lo. No
cn laniLi amava esse irmáo e sempre confiara
nele. Aristíídcmü, rei dos nvts^niíuiLi^ suict-

dou-sc por pensar que o uivo de seu ç|o Cr a
um mau presságio. O Rei Midas fez, o mesmo,
em consequência de um sonho desagradável
que o contrariara c perturbara,

Àbandonar a vida por causa de um sonho è

dar-lhe o valor que tem realmciuc, Vede entre

tanlo como nossa alma se Jacta de triunfar Jàs
misérias do corpo, de sua fraque/ a. Pode falar,

cm verdade: "O desgraçada argila modelada
por Prometeu 1 Potica prudência mostrou na
confecção dc sua obra; só viu o corpo em sua
nrte. nan se preocupou com o espírito. ! . no
enianio, peto espírito é que deveria ter começa*
do*

- 7 Propérckt.

Capítulo V

A propósito dc Virgílio

Nossas refletòes úteis (omam.se mais cm-
btLTüç antes, e diltüciss nu rneijidy cm. que se
fazem mais sérias c profundai 0 vício, a
íjiürie. a doença, são wiuí graves sobre os
quais nau podemos meditar muito tempo sem
cansar. Devemos itmmir a alma acerca dos
meios de resistir w mal ü da* regra* de bem
vjvej- u seguir o caminho da fé, dçspenando-a c
exercitando- n amiúde nesse estudo. Mas, ante
uma aluía comum, isso se há dc executar com
brandura e moderação, porquanto uma tensàu
continua a enlouqueceria. Em minha juventude
tinha necessidade de muiio raciocínio c dc
advertências para seguir o caminho do dever.

poís a saúde e o bcm-cstar não prestam
muito, ao que dizem, aos argumentos sérios e

itensatos. Ho.pc n situação é diferente; as misé-
rias eia velhice advertem me o bastante, jor

nam-me aviado e sçrerto- Da alegria excessiva
passei :l austeridade, o que é bem aborrecido;
C-is por que me entrego hoje* de quando em
quando, a um certo desregramento, deixando o
espirito divertir- se com fantasias de oulra
idade e que o repousam entretanto, lá estou
por demais tranquilo, pesado, maduro; os anos
oferecem mc diariamente lições de calma e

temperança. Meu corpo evila quaisquer licen-

ças e as receia mesmo; e c e!c que induz meu
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espírito j prudencia e o g&vcma autoriLaria-

mente, Não passo uma hora que seja. acor-
dado ou dormindo, sem que me entretenha
acerca da morte, <Ja paciência e da penitência.
Hoje* defendo-me contra a temperança como
outrora me defendia contra a volúpia, pois cEa
mc domína a ul ponto que me sinto apoucado.
Ora. quero perouuieccr senhor de mim mesmo
em quaisquer circunstâncias; a sabedoria lam-
bem tem seus excessos e tanto quanto a loucu
ra precisa scr moderada. Por isso, receou de
quê. com seus excessos, venha a prudência a
rcssequir-mc, a esgotar me e a perturbar o meu
equilíbrio, nos momenlos cm que o sofri mento
não me perscguc. "de medo que tninliu alm,i sc
prenda dem íliaudu às çuas dorcs ftn '\ desvio üS
olhos do ccu borrascoso c nublado que. graças
a Deus, encaro :scm pavor mas n|o sem esfor-

ço. E cis-me comprazendo me na lembrança
das loucuras da mocidade. "o espírito, xgudoso
do que purduu, v-cilsa-sç iritciramenlc para O
passado 4 **’. Que a criança olhe paiíi a Frtrílce

o ancião para Irás, Não será esse o significado

da dupla face de jano? Nesses momentos, os
anos poderão arretar me sc quiserem, mas dc
coitas para o futuro. Enquanto meus olhos
reconhecerem a bela estação que nâo mais
txh\c para mim, eu a contemplarei de quando
cm quando. A uni Li que fuja dc meu sangue c
de minhas veias, não quero que se apague a
imagem em minha memória; “Gofcnr o passa
do c viver dua.'i vczís a própria vidji

n *".

Plutão rcçomeucla í*os velhos que assistam
:io^ exenefeiois ás ttanças e aos folguedos da
juventude e que recordem as graças c as vanta

doí verdes uaos, p, fim dc que go/cm atra
vás dos outros a flexibilidade c a beleza físicu

perdidas, E sugere que se premie d jovem que
mdhor rçnhq distraído o maior numero dc
ãrtfiiãos, tornando-lhes mais agradáveis algu
nntfi hòrax.

Outrora cu anotava conte excepcionais os
dias pesados t sombrios, hoje tais dia* ião co
inurts e os bc\oa e serenos fizeram- se raros. Já
considero um favor dos eeys os pnomenloís cm
que não sinto nenhuma dor. Posso fnzcr-mc
coccga*, nno consigo mais arrancar um rteo
desLe pobre corpo. Sò me alegro em pen.-ia-

rnemo ou sonho, mitigando ü3nj lais irapaças
45 tristezas da velhice. Gostaria porem de
outro retnudin l Mas ê tm vão que ll urie luta

contra a natureza,

É* no fundo, bem simplista o que fazemos

OvEdio.
+ tt PrtrónkN-
G& Marcial r

todos; prolongamos os incómodos humanos,
ântcçipamo-nps aeles,privando-rLt>& dos praze-
res que ainda nos restam. Pretiro ser velho
durante meiSOS [empn a sê Jo ante* ipadameute -

pOr isso aproveito os menores prazeres quu
enetmtro. Conheço de oiiJva cenas volúpias
grandes, fortes e gloriosas 5

1

. mas não as quero
assim faustosas, porem doces, imediatas, fá-

^eis. Às outras dependem da opinião alheia e
esta não me preocupa sulicien temente para que
as deseje; "Aiiitaí-âí da natureza para seguir
o povo, t escolher um guia pouco seguro 5

Minha filosüfia afem se aos atos e ao presente;
não se subordina a fnntassu, tiem quíseru ainda
jogar pião! “Aos aplauios da multidão prefiro
os da minha tonscièitcia”." À volúpia não é
ambiciosa; considera-se bastante rica cm si e
não aspira ã glória; prefere ficar na sombra.
Deveria ns uçinitnr o jovem que tirasse seu pra-
zer iín degustação dos vinhos e das viandas :

Toi o que cu menos soube apreciar na mocida-
de. 5o agora o aprendo. Ê uma vergonha, mas
que fazer? Envergonham-mc ainda mais os
motivo^ que a tanto me impelem. Cabe- nos so-
nh^r e discorrer; que a juvemude pense nu gló-

ria e nas realização, Ela parte à conquista do
mundo: nós estamos de volta: “A cia ás armas,
os cavalos, os dardos, a maça, a bola. a nain-
ção. a oorrída; A nús, vdhos, os dados e outros
jogos 5 As próprias leis relegam nos m lar.

compensar a.s trtsics condições cm que
me precipitaram os anos, mo posso senão
recorrer aos jogos c folguedos, eomo Ta; u
infância â qual vnmti.H regredindo; ^ sabedoria
c a toucura muito leriam que se esforçat pftra
que, revezando*», pudessem sustentar-me e
nusiliar mc no calamitoso estado a que leva a

velhice: “ Mistura á sabedoria um grlü de
loucura ri rv."

^ Evito as mats leves picadas; as que outrora
njio mií h-ouvcram nmmhxvdo, h(.sjç mc irufLpííN

'.iim . Sofrer torna íe-me um hábito. “Para upi
corpo débil, o menor sofrimento t ínsuponã-
vc j

j i; h “q espírito doerne pur nada se insere!;-

sa s 7 ,'
,H

.Sempre fui muito sensível A dt>f
;
hoje çu

o íí>u muito mais ainda c mnii acessível a -du,
“O menor elioquc purlu o quejâ sc acha rauíiq’

do, &flT' Minha razão condena cm verdade tais

G

1

Momaigne aEuck à ambição c ao amei pnoprio..

(NdoT.)
b 2 ScEieca.

^ Énio,
fij| Cticro.
0 n Horãeio.
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recriminações e procura ÍOTtaJecer-mt contra
f>s golpes da natureza, mas ela não pode impt-
dir me de os sentir. Iria de bom grado buscar
no Hm do mundo um bom ano dc verdadeira
tranquilidade e alegria, eu que só renho como
Objetivo viver dc bom humor. Sou muitas
vezes de uma serenidade tristonha c estúpida,
que me adormece e mc dá dor de cabeça; não
me basifl., Sc há por aí. cm França ou alhures,
alguém que aprecie a boa companhia, cm via-
gem ou no lar. que se adapte a meu humor c a
quem eu me ajeite, que ene comunique Eogoí
levar-lhe-eí os “‘Ensaios” cm camcc osso.
PoMsso que o espírito tem o privilégio dc

fugir à velhice, acon^clho-o quanio posso a
Taze-IO: que mesmo nessa idade Floresça e
iruLiClque, como o agâríco cm ârvíirc moría.
Mas receio ter dc me haver com um traidor;
CStá làu- iritímasncn-lc Ligado ao Corpo. qllÉ se
desvencilha continuamentc dc ui Fm para sc-
gui-lo e participar dc sua decadência. Chamo-
o de Lado íncào, c o adulo. Em vao, Por mais
que me esforce por afastado dessa ligação
demasiado íntima. apresou [ando- lhe Seneea c
€ atuiu, as mulheres c as damas da corte, quan
do seu companheiro tem uma cólica ele a $eme
lambem; sua própria atividade específica
como que se retesa. Nenhuma vida vem dtle se
o corpo riãovjve í^uslintritc.

Erraram o& nossos mestris quando átri
buíram as eausns dos impulsos por vezes
extraordinário* ttc «oasò espírito a urna inspi
raçao divina, ao amor, a uma cfcaliação guer
reira, à poísia,

;
ao vinho, deixando dc lado a

saude, essa saude nixloros.t h cheia de vigor.
d*spreotupndii que verdor dos mios c o mis

rrve outorgavam ouirora. Esse fogo de
artiíícLi) faz não somente brilhar n aturaimeme
O espirito, c«mo também lhe inspira ema
iiasmos C cjttravagãncias. Não há pois como
estranhar que o citado contrário o enfraqueça,
ti imobilize c turve: espírito perde seu vigor
cm um corpo definharns 11 *," E quçT de airub
que eu íhc seja grato por demonstrar maior
resistência que o da maioria dos homens! Por
canto, enquanto temos uma irégua, afastemos
oíi mates c o* sofrimentos dc nossas rdaçõts;
"Que a vdhicç sorria enquanto pode* o." -É
útil uicnuar pela jovialidade qf ntgm* prazeres
d;t vjeiu

* 1
_ Apraí-me uma Sabedoria jovial c

sociável C aborrece-mc Uma ausier idade CXCCí-
^iva, Toda fisionumia rcbarbiitiva parece-mç
suspeita "bem como a tristeza arrogame dc
um rosto carrancudo — pois entre a multidão
"*

PsíudoGalo.
*a

Hqtbcíq.
0

' í>uU>]] io Apoljflãr io.

de pessoas severas escondei mais de um
devasso*3 ,” Penso que Platão tem râzão de
di/,er que os humores irsflucm grandemente na
beleza ou perversidade da alma. Sócrates tinha
uma fisionomia que não variava nunca. serena
c sorridente: não era como a do velho Crasso,
o qual se mostrava sempre descontente e nin-
guém jamais o viu sorrir. A virtude c naturai-
mente jovial.

Estou certo de que entre os que se escanda-
híam com a licença dc meus escritos muito
poucos poderiam vangloriar se de não se
escandalizar com seus próprios pensamcrito-s.

Escrevo em verdade ao go.sto delis, mas ofen-
do- lhes os olhos. E dc bom-tom criticar o&
escritos dc Platàí) ç aludir apenas de Jcve ^
relações que teria tido^com Fcdon, Uh na, Este'
la, Arqueanassa. Nãt> vos envergonha is dc
dizer etn voz a] ta o que não vos envergonhais
de nprovar baixinho/’ Detesto o£ espíritos
mal- humorados c melancólicos que esquecem
õ-t prazeres da vida c sd pensam nas desgraças,
como a,'! moinas que nào podem Sustentar- sc
sobre s superfície Ika e poEida. mas sc agarram
a ludo o que e áspero e rugofio c assim dejcan
sarri; ou como as sanguessugas que só chu-
pim v sangue viciado.

Aliás, impus me a obrigação dc ousar dizer
[Lttlo o que OUSO fazer, e Eamenro até que todo
pensamento rcã«> ícjji pasíívd dc estcriofiZij
ç.ío. O ptor dos liceus aios* a pinr d,is situações
em que me çjiconire nftt ] mé parecem tãü feios
que não pòtisjim ver eonfe^ados, pois mais
Ecio ç covarde é não ousar dizedo. Todos se
nruiRtrnm díseretos ua tútifisuão, «mi na v-crdíi

de deveriam icdo sido na ação; a ousadia no
erro é cm püriç ootnpcnsúdA pelz ousadia na
COJlfÈSsão. Quem se obrigasse a ludo dizer,
obrigar seqa a radít fazer que não pudesse scr
dito, i-3 ll , :

l

r

í

l que e^-stt mlnJia tícciiçpi

tj^cep^ivtt decida os outros a sç çjtpantlifçm um
pouco mais, levando menos cm conta csaas
virtudes timorata* nascidas de nossas imperfoi
ções, e que & sacrifício dc minha modéstia 0*
induza a um justo oquiitbrb, É preciso di.seer-

rir se 14 vicio c bem anali-sâ-Lo para o cornar; os
que o cseortdem dos tmlros* escondem nu a st

mesmos as mai;» das vezes; não o consideram
sui Lciçrtiemer te dissimulado quando o vêem-
Dkfarçam-ro mesmo perante a própria con^-
íièficia, "Por que ninguém coiif^tiia seu& ví-

cios? Porque continuamos escravos deles. Ê
preciso estar acordado para contar um
sonho* 3 ." Os males do corpo evidenciam-se

Dj! Mwciat
H:i

S«iccü.
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mcthpr cm se tornando graves; constatamos
que aquilo que julgávamos ser catarro Ou luxa-
ção é na realidade gota. Oê males d?i alma. a*
contrâric?. tornam. -üc menos risíveis eom u.

agravação; o mais doente é querti menos os
sente, Eis por que 6 preciso não raro examiná-
los de perto, arrancando-os sem dó do fundo
do coração. As^ínt cotoo a simples divulga-çáo
constitui um prémio para as boas açòes. con-
fessar av más já se revela uma, eompcn saçào- E
iiâo Irá horror que justifique a recusa em con-
iessar ura erro. Sofro quando preciso dissimu-
lar. por isso evito tomar-me confidente dos
segredos alheios, pois nio teria a coragem de
ncB íl r Llue u& conheço

-(. aou capa* d« calar. mas
negar o que sej só o faria mediante exagerado
esforço ç constrangimento. Só guardamos bem
uru segrede] quando nosso temperamento nos
ajuda; nunca por obrigação. Quando estamos
a Serviço do príncipe uao basta porém ser d is

ereto; c necas^río mentir. Sc me coubesse res-

porader a quem perguntou a Tales de MiJeio se
devia jurar que nan cometera um adultério que
cm verdade cometerá, diria que nao sc tornas&e
perjuro porque a mentira é ainda pior do que o
adultério. Tales, ao contrário, acunsclhoo-u a
negar, pois assim evitava um mal maior, solu
çãtf que, na realidade, nào consisiir-i em esco-
lher entre dois m-alcs mus em acrescentar um
mal a ou ivo- Digamos, a propósito, que um
homem de bem some se reconfortado quando,
para pagar um erro, tem a oportunidade dc
enfrentar uma sliuáção arrecada: mas sc se vê
obrigado a escolher entre dois ates indignos,
passa sem dúvida por uma icrrívd prova, Poi
° que acontcoctí com Oiígcnc*. Ante a alterna.
i iva de sacrificar aos ídolos ou ser eniregue ms
úpctltcr> carnais de um horrível etíope, reftip*

num-sc ã primeira dás condiçâeft, Assim pcían-
do gravemmte no que dizem. Convenhamos,
entretanto, em que cítlm mulheres de nosso
tenipo, coerentes com sua* idéias falsas acerca
da religião, prefeririam por certo sobrecarregar
a consciência com dez homens a ouvir uma
missa; e não teriam experimentado a mesma
repugnância, Será sem dúvida indiscreto tpr
nar públicos os próprios erros, mas nân hã pe-
rigo que sç tornem como exemplos, pok. como
tlizta Àrísion, os vemos que os homens mais
receia i ti são os que os descobrem * *

. Devemos
jogar fora esse p;>brc farrapo que disfarça os
nossos costumes.; mandam ao bordel a cons-
ciência e assumem atitudes impolutas. E abc os
traidores t assassinos assim se conduzem,
defendendo as aparências e com isso se

* 4 Os que 0& surpreendem
,

(N . do T-)

contentando. Mas não cabe ã injustiça quei-

xar-se da in civilidade, nem à malícia da indis-

crição. E pena que ü& perversas não sejoill

igualmeniE imbecis c que a dccénçja lhes tem-
pere os vícios. Semelhantes revestimentos so se
deveriam aplicar a paredes internas bem cons-

truída merecedoras de conservação.
Apoiando, a esse respeito, os huguenotes

que nos censuram o caráter sigiloso de nossa
confissão, confesso-me publicameníe com toda
convicção c sinceridade. Santo Agostinho,
OngenrK c Hipúcrâteí; (amaram públicos os
aeus erros de opinião - eu divulgo também os de
meus costumes, Tetthti o maior desejo de me
mostrar como sou, ainda que isso me custe* ou
melhor, nao desejo nada, porém sentiria gran
de de&praier em .ser considerado difçrcnle do
que sou pelos que vierem a saber da minha
existência- Que pode ganhar em mostrar
diferem e da realidade quem aspira ás honras c

ã glória? Louvai um corcunda peio seu belo
porte; há dc acredjtar-sc injuriado: sc Sots um
covarde c proclamam vukhj coragem, será dc
vós que fnlam? Tomam -vos por outro, ç acre-
ditar no louvor e fazer como aquele que sc
orgulhava das saudações que reCEbia porque n
tornavam, a cie pahre Comporia, pcío chefe du
bondo.

Ao passar o Rei Arquei rui por uma rua,
ulgucm lhe jogou um balde dc água ã cabeça.
Incitavammo a punir o desastrado, mas cie

respondeu: foi çm mim que ele o jogou,
rói na pessoa que acreditou qu« cu ró^sc.

,,

£t^
crotis, a alguém que lhe diiib que falavam mal
dde, observou: "absolutamcntc, nào há cm
nijrn nada do que afirmam Quanto a mim,
rtaçi sierííi em abíóluEo jiírnio a quem mç lo-u

váSse [Kír ser um bom pihho ou çxcrem«imcnic
modesto c casto; como nüo ficaria rcssanido
com quem rnc achasse traidor, ladrão ou bêbe-
do. Quciít não sc conhece pode cmpaiurrar -íl’

com clnfibs imerecidos: çq nãf^. porque me
vejo. me analisa e sei muiio bem o que sciu;

agrada -me que mc louvem menos, mas com
conhíCimante de uausa: p^nJeriam jüljíflr-TTie
um sábio em chjíi dições dc sabedoria que çon
sidero idiotas. Lamento que as senhoras dn
sociedade encarem meu* “Envios” como obra
de satãc} ç espero que este capítulo venham a
ler no toucador, ãs cs^sndidas. Confesso aliás
que aprecio sua companhia a sós; em público
ela carece de sabor e deixa de ser um privilé-
gio. Km nossos adeuses exageramos em geral d
amor ás cojsas que abandonamos, às vésperas
de partir; são estes os meus últimos abraças,

Voltemos ao nosso tema, Que fez atos ho-
mens o ato sexual, natural, necessário e justo.



para que não Ousemos referir- nos a ek $en\

corar, a ponta tk o excluir da* conversações
mais sérias e honestas? Dizemos Írancameíire

matar. roubar. trair c essa outra palavra mal
ousam as pronuncia -3 a. Será porque nda pen
samo.g demasiado? É de se observar, em verda-

de, que as palavras que menos pronunciámos
são as que melhor conhecemos í essa* quais-

quer que sejam a idade Ç Os costumes, ninguém
a ignora, como não ignora a pão. Imprimiu-se

em nós sem que fosse preciso ouvi-la ou vê-la

escrita; c o sexo que mais pratica a ação c o
que mais discreta se mostra. O que há de notá-

vel é que cercamos o ato de silencio e deste

nào o tiramos nem mesmo para acusà lo e

coudcnárlol c só o criticamos com perífrasi:* c

metáforas. Mas que insigne benefício sc confe-
re a cs&ç criminoso. cm estimando os juízes

que não hã como aludir sequer aa crime! Gra-
ças ã severidade da pena, continua livre. Não
ocorre com cíc a que Sc verifica com as livros

proibidos, o& quais, justamciite por isso. tanto

ve lécm? No que me concerne, subscrevo as
palavras de ArisiúCdes; "ato impudico, que
embeleza a juventude e provoca os anátema*
d.i velhice". Na escola antiga que prefiro k

modtma porque tem maiores virtude* e meno
res vícios. rcciuvam-se estes. versos de Hui a r

co;

"Quem evita Vénus t dela foge tóín

cessar

peca mm a coma os qué a seguem
demasiado i"

É diz Liicrécio: "Ó deus*, SÓ lu gpvçrnas n

natureza; sem u ninguém vi n luz do dia, & nào
há ulegrín nem ppütr

”

Nào sei quem pum ter intrigado Palas e as
Mu*a* com Vénus e afastando-a* do Amor,
pois nàn kcí de divindades que melhor devam
entendesse. Quem ftineg&sre às Musas a tn.spi

ração amorosa, roubar lhes-j a .eu mais belo

tema. e o mais rmbre; quem fizesse com que o
Amor perdesse a colaboração da poesia. iê lo

ia enfraquecido, prjviindu o de sua melhor
arma. Seria tachar de ingratidão e Ignorância
esse deus essencial mente sociável e benevo-

lente e essas deusas proteioras da humonhJúdo
c da justiça, Corno não faz canto tempo assim
que renunciei a fípurar entre seus adoradores
conservo a lembtançá precisa de seu poder t

de seu valor; "Sinto ainda ai queimaduras de
uma antiga chama*V A febre deixa, ao se

extinguir, vestígios» de agitação c calor;

“Considerar me èi fíliz se noa ano$ de inverno

ab
Virgílio.

esse resta de calor não me abandonar 61." E.

par mais esgotado e lerdo que mc encontre*

ainda experimenta uns pouco* efeito* das entu-

siasmos idos; "Assim, o mar Egeu, baijdo
pelos ventos não se acalma repenfmamente
após a tempestade; agita-se ainda durante
muito tempo V Mas nn medida cm que posso
asscgura-lo, y poder c o valor desse deus aprt
sen lam se mais vivos e animados na poesia do
que na realidade: “O verso do poeta cem dedos
acariciAdora*".”, porque a poesia encerra,

efetivamente, algo mais amoroso do que o pró-

prio amor. Vénus nua, viva è palpitante não é

íào bela como no-la pinta Virgílio: "Fala. e

como ele hesita, a deusa envolve-o doçemente
ero seus belos braços mais. brancos du que .i

neve., c aquece-n num amplexo. Com e*j>e con-
tata, Vulcano sente renascer &eu ardor habi-
tual; um calor, que conhece muita hem. inva-
de-o ate a medula dos ossas. Assim brilha o
relâmpago rias rtuvçrts fendidas pelo raio e ser-

penteia qual fita de fogo.. Vulcano atende
enfim àz, solicitações amorosas de sua esposa
e, nda encarnado, abandona ás delícias de
um sono rcpstjrador."

í- de *e muar nessa citação o faia dc Virgílio

descrever -ness como espo&a uma Vénus dema-
siado apaixonada. Nçssç contraio dc casamen-
to, que atende aos ditames da sabedoria. Os
apetite* são menos v infantas e os prazeres
mais moderados. O amor aborrece toda união
cojii ratada sem sua intervenção exclusiva e só

participa dlscretamemc dos embute que de-

correm de outras interesse*, como e o casa nos
do casamento, porquanto csic prende natu-
ral e juürumeme n con*idcraçô« de família, de
situação c dinheiro. Ninguém se casa só por
seu prazer c vontade; caiquno-noK também,
senão mais, por causa da família e da posteri-

dade, pois wndjçóes em que se rcabza u
casamento [c resultado*) imcreístm à

raç;t bem mais do que a nós mesmo*. Fis por
que peiiMíg dcvft *er negociado, anies por inter-

rnédtàríos da que pelos luniro* yõnjuses- Nlo
vas parece isso contrário às inclinações amo-
rosas? Daí constituir um COitVQ que incesto

cmregar se itlguèm às violência* e exlravâ’

gáneifts da pai são {como já expliquei anterior

mente i no decurso da* rdaçgçs veneráveis u

sugradas entre ruartdo e mulher, e que viiam i

procrjuçücj. Ê preciso, diz Aristótcle*. aproxi

mar- *e de iua esposa com decência e calma, a

Um de que canetas par demais lascivas não

* 1,1

Jean Ncbond.
9

1

Taí^j.
M Juvenal.
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despertem nela um prazer excessivo capai dc
desviá-la do caminho certo. O que cic pro-
pugna em nome da consciência* recomendam
no os rntdjcos cm benefício da saude: "Um
prazer demasiado fogoso, demasiado volup-
aioso, demasiado renovado, altera o sémen e
prejudica a Concepção*; dizem ainda que rd a
çòes dessa ordem, para que sejam fecunda^
devem espaçar -ae cor rideravclinçiuc : "a fim
dc que a mulher. apreendendo avidamente a
oferta dc Vêruis, a encerre profundam ente cm
sua matriz B3

. Nlo conheço matrimônios
jnçnoÊ afortunados do que os que se baseiam
na beleza ç no desejo, Para uma tal união hã
ticcessidade dc alicerces mais sólidos, mais
resistentes, ç muita circunspecção. FnpjsLasmo
e afa de nida valem.

Os que, fim de honrar o matrimonio, ihc
agregam o amor, fazem como o& que erjn side-
ram ser a nobreza indispensável à virtude. Tais
coisas têm algum parentesco, mas também
muita dessemelhança, Não há tomo confundi
las. p que só pode prejudicar a ambas. A
nobre/.íi c uma bela qualidade,, mas é qualidade
por outrem oulorgadu e pode caber a um
homom sem caráter ou vkiadu; por isso £ bem
inenos apreciada do que a virtude, b ainda que
fosse virtude, seria urna virtude arttficanl ç
tão- somente exterior, decorrente do momento e
diy des tino, variável na forma segundo OS pai

vív* c mortal; sem nascedouro, como a
^’ilo; genealógica c comum; consecutiva c

tiemdhame; com obrigações c deveres bem frâ-

í*w- A ciência, a força, a bondade, a beleza, 0
riqueza, e todas; aa outras qualidades* eotmmi-
cnm-sc e podem ,stf úteis, enquanto a nobreza
&ó tenifieiu a quem a possui.

Pediram a um de nossos reis que escolhesse
entr?,1 doi^ eandidíitOTi n ueno carga, um do-s
qiiíiis ern fidalgo. Ordenou ele que se numeas-ic
o rrsa.Es capaz, sem, se kv&i cm emita a nobreza,
Assim mostrava çom precisão o Eugar que e^tu
deve ocupar. Um jovem desconhecido, ilibo dc
um homem ác valor que acabava de falecer,
pediu a Antígono que lhe dcs.se o eargq do pni.
0 rei porém respondeu; "Nestes cargos, meu
amigo, pondero unicamente os fciios dc meus
soldados; nào a nua nobreza;

1 Em compensa-
çtto, em Es parra, por ignorantes que fossem, os
filhos sucediam aos pais nos ofícios de irombc-
leiros, menestréis e cozinheiros. No reino de
Calcuui as nobres constituem umu espécie
acima das outras, Não podem casar nem exer-
cer qualquer profissão que riào a das armns,
Ds homcTi 1

; podem ler concubinas à vomade e

fl * Virgílio.

as mulheres os amantes que bem entendam,
sem que jamais se manifeste aigufrs ciúme; mas
é crime capital e imperdoável faze-lo fora dc
sua própria casta. Con sideram-se maculados
pelo simples ccmi,ito com alguém que nâo seja
de igual condição e chegam a matar quem
deles sc a proxime demasiado, o que faz com
que os indivíduos das classes malditas sejam
obrigadas a gritar sua presença nas esquinas,
como os gondoleiros em Veneza; e os nobres
os intimam então a se afastarem. As^írn evitam
estes a morte c oa da casta privilegiada a má-
cula indelével Nada pode fazer, nesse pai?,
com que o plebeu se torne rmbrc: nem ds, servi-

ços prestado^ nem o tempo, nem a virtude ou
a riqueza. Além desse costume, outros há
igualmcntc discriminatórios, como o que proí-
be o casamento entre pessoas dc profissões
diferentes: asâim uma fiíha de sapateiro não
pode desposar um carpinteiro, Os puis pnfpu-
ram_ seus filhos para exercerem a própria pro-
fissão com L-xctuiào de qualquer outra, o que
mantém &;> diferenças .rociais e impede quais-
quer mudançai.

Um bom caiimemo, se é que existe, nceusa-
se ao nrnor; deve antes vfaar a uma boa amiza
de. Deve ser uma agradável associação de
duas vida*, cheia de constância, confiança, ser
viços recíprocos c obrigações comuna N«ihi>
ma mulher que tenha provado a qualidade dc
espoje, ''unida pelo matrimonio ao homçrti
deito . como diz C aluiu, desejaria scr a amati
te de seu míirido; a afciçio que usufrui como
c^poba ê trem mais honrosa e segura. Sç um
homern se alvoroça alhures ts se entusiasma,
perguntem lhe a quem. desejaria que ocorresse
alguma desventura vergonhosa, ã sua mulher
ou ã sua amante? Que infortúnio o preoeu
parui mate? Quem desejaria ver mais feliz?
Responderá sem dúvida que se ocuparia antes
do esposa 70

L

Em raiiâo iftesmo da raridade dos bons
casamentos pode-se avaliar quão preciosa éuma união Boçrakdit. Nâo há coisa mais impor-
lame em nossa socítdJidt, É uma insíituiçao
que não podemos dispensar e Ui] entanto vive-
mos a avilta la. P assim acontece o que w veri
fica com os pássaros na gaiola; ôS que estão
loru querem chuat e oa que acham presos
aspirám k liberdade, ^crates, n quem inda
Iava se valia mais a pma casar ou nló

h res-

pondia; <ço que quer que façais, haveis dc

Todo o trecho c eonfuscr, niü se pcrcfi-
bendo tíÈrn ^ Momiugne procura simplesmente
mosirar que mesmo tio praj.er fora du caRnimento o
marido não esqurce a esposa. (N. do J.\



ensaios —m
arrepender vos”. É uma associação a cujo res
peito devem-os citar Cecfljo e Flauto: “Ô
liomcm c para ü homem um deus ou um lobo."
£ preciso qye numerosas qualidades m

:

confu
guem para criã-la, Hm mjosos tempoí, a gente
simples dá-se bem com o casamento porque os
prazerem a curiosidade c a ociosidade não a
dominam: ao eontrárro T os temperamentos
desregrados como o meu. rebeldes d quaisquer
lições e obrigações, rtào ^ adapiam muita
bem ao matrimónio;: ,H

é itie bem mais Kuavç
viver acm essa*: cadeias 7

1

Por iiicE inação n atura], teria preferido fugir
a desposar a sabedoria em pessoa, mas os usos
c costumes nos amarram e condicionam. Meus
ntos. em sua maioria, decorreram sempre des
exemplos quç tive 9 minha Treme muita mais
que dc minhas preferencias. Ao do casamento,
em particular, nâo me dobrei voluntariamente:
fui impelido a dc por circunstâncias estranhais
ao atõ em tá. pois, versátil corno é o homem,
nao há coisa por incômoda que seja, ou feia,
ou desagradável e dc se evitar, que não possa
aceitar em datfos CA&oíe Fui levado .10 casa-
mento bem menm preparado então, c contra
fiado, do que o seria hoje üpós o haver conhe
ddo de per lo. H por mais livre e desregrado
que me considerem, observei severa mente as
leis do matrimônio bem melhor tio que prome-
tera c esperava faze-]o. Não cabe mostrar-nos
recalcitrante quando concordamos em nos
am urrar, Devemos procurar não nos compro
rneier iuiprudciKcmctiic. mas se aceitamos a
obrigação cumpre- nos observar as leis cp»
iiiuiis. ou, pelo menos, esforçar nos por obsçr
vá-las* Os que sc prestam S realkaçac dessem com ódio c desprezo, agem de modo Jnjus
U> ç poderão experimentar graveis desditas. H
aü mulheres que seguem 0 ditado "serve teu
marido como um senhor cdc^confmdde como
de um traidor", 0 que equivale n dizer
“observa uni.» atitude dc reapeico host|l‘\ cor
r*m igual mente 0 risco dc se haver cm grandes
dificuldade^ Níbttnhc suficiente energia psrâ
tomar pisr caminho ião espinhoso, nem ebe-

a essa perfeição de habilidade e

SUlikza dc espírito que consegue contundir
ra?ào com injustiça ç ridicularizar a ordem e n
lei que não servem o$ apetites. Nãn é por
detestar 'd sLiperstj-çio que mç precipitarei de
olhos fechados na irreligião. Mesmo que nem
sempre se cumpra o dever,. cabe respeita tu e
amá-lo, e e umí traição contrair matrimónio
sem atender às obrigações conjugais.

Vjimos diante, Virfeíaio descreve- nos uma

rt

unjio matrimonial em que reina harmonia sem
que entretanto se observe mtiha lealdade. Terá
querido dizer que nao ê impossvd ceder às
solicitações do amor, embora cumprindo as
obrigações decorrentes do casamento? Que
assim se pode faltar ao dever sem fugir inteira-
mente a dc? Há criados que roubam seus
amos sem que estes os detestem por isso. À
beleza, a oportim idade, o destino (pois o desti-
no influi muito) fazem que n esposa possa afei-
íoar-se a^ um estranho, sem, entretanto, kc
entregar tão Completamcntc que não subsista
atgum taço para amarra- ia ao marido: “Há
uma fatalidade pesando sobre esses órgãos que
nossas roupas escondem, pois, ae os astros não
te protegerem, dc nada tc servirão as mais
belas aparências dc virilidade 17 ." Eis duas coi
sas distintas, que agem de rrtodq diverso e nao
se devem confundir: uma mulher pode entre
gar -se a um indivíduo que nào aceitaria de
modo algum como marido, e nao digo por
causa da situação ddc na sociedade, mas por
etc mçsíiio. Poucos desposaram suas amantes
sem que se arrependessem, o que se ohservíi
alç entre os deuses, pois dizem que Júpiter não
foi feliz com sua c&po&a, a qual conhecera
carnal mente antes do màirimónb. Ê 0 que' sc
chama ‘aliviar sc num vasilhame e enfiá-lo em
-seguida na cabeça". Tenho vista, e em mein s
Tftuito bonradõi» casamento* porem fim a amo-
res escandalosos, poU amor c casamento pren
dem - se a considerações bem diferentes. Somo?,

impeELdos ao mesmo tempo a duos coíbas
diversas e antagônicas. Isóeraies dizia que
Atenas ctu uma cidade Hcdutorn à maneira
de&s&s mulheres que se ífeq^entam pelo amor:
iodos g-n.^tam dc pasmar com das c distrair sg
durante alguns momemos* mas ninguám pensa
em defipo$á-tos, isto ç, cm guarda la* í com
cias viver a existência toda. E há maridos que
odeiam suo* muEhçrtü ião- somente porque des
mesmos qh cngwam. Ma^ uao deveriamos
querê-las menos por causa de no-S&os erroí: o
remorso c a complbcào deveriam, ao conirá
no.no-táii tomar mais queridas.

üs objetivos visados spo diversos, explicava
Isocrates, embora não incompatíveis. Ú casa-
mento ttím a ícu favor a uididadç. a legiiimi-
üade, a honorabilidade, a duração; oferece-no^:
um prazer moderado ruas generalizado. O
amor vis a unicamente ao prazer e é por eçrto
.mais excilantc, mais vivo t pencirantít ê um
prazer que a dilteuldade atiçs t que exige um
pouco (te pimenta. Sem Hechas nem ardores
deixa dc ser amnr, A liberal idude das mulheres

Pseudo Galo ,
Ji

Juvenal.
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c, no casamento, por demais profusa, o que
embora a afeição c o desejo. Para obviar a esse

inconveniente, Liqprgo e Platão criavam, com
suas leis. numerosos obstáculos ao matrimô-
nio.

Têm razão as mulheres quando se recusam
a acatar as regrai de conduta estabelecidas
pela sociedade, rnnto mais quanto foram feitas

pelos homens que as não ouviram a rcspcjlo-
PeLa própria força das coisas, ocorrem eons-
tan temente, entre elas e nós, pequenas e mali-
ciosas dissensões tf mesmo no& momentos em
que por comum acorda nos unimos mais inti-

mamcfiLÉ. há conflitos c -discussões. Na opi-

nião de Fsúcrates mio fe vamos suíleten temente
em consideração o fato conhecido de itF a mu-
lher mt mil amorne omis sensível hos efeitos do
amor. Esse sacerdote, que se transformou em
mulher e voltou a ser homem, c as^jm
"conheceu os pf azere* dos dois sexos 7 3

afir-

ma o igual mente. Tcmod também a esse res-

peito as declarações, feitas cm séculos diferen
Les, por um imperador c uma impei-iuri? dos
romanos* mestres na mmária. Blc deflorou em
tima s<j noite dc^ escravas virgens, mas cia se

em regou vime ç cinco vezes no mesmo lapso
de tempo, mudando de parceiro de acordo com
a necessidade e n fantasia:

ifc

Alé quç esgotada,
ma r

> nao saciada, teve de pnfar* ardendo ninda
de volúpia 7 V'

íJouve na Catalunha uui processo celebre

cm que ll mulher w queixava da frequência
com que seu mundo a solicitava. Não me pare-

ce que a queixo üc bfttta*,tc no incómodo «xpe-
ritncm&do (forti um milagre c só acredito cm
milagres cm m ateria de religião), e sim no de-

«jü de contestar a autoridade do esposo sobre
a esposa. fugindo íainda que oíasbnaimçnre)
mo ato fundamental do casamento, pois » mah
eia c ü espirito de contradição da* mulheres
‘ião cnpeuses de calcar aos pés* até no mutrimó
iiio, a» doçuras c os prazeres que Urvcmos a
Veu us, A queista respondeu o marido, dotudo
em verdade dt um temperamento cxcepeíonal-
meme brutaL que mesmo nos dias de jejum
nao podia dcrtxar de possui-la dez vezes. O pro-

cesso ttrminou com singular sentença da rai-

nha de Aragàü, pronunciada apos madura
deliberação tio conselho c tendo em vista esta-

bÉleccr umaj-egra c assentar as idéias acerca
d:L Tnrvdüraçió a ser observada n rh rclaçoe^
crurc esposos legítimos, Deserminava a rainha,
como limite minjmo jic-ccü-wíu u ;ai.s embatei,
que nào ultrapassassem .seis por dia. DUa sen
tença* concluía a rainha. restringia c s&crifi-

1

3

Ovídio. Alusào a Tirésias.
r * Juvenal.

cava as solicitações de s*u sexo “a fim de esta-

belecer uma regra de fácil aplicação e por
conseguinte permanente e imutávcH. Ao q;Ue
exclamam os doutos: a quç ponto atingem o
apetite ca concupiscência femininos sc sua
moderação e virtude ^ devem pagar pm- tal

preço í Diversas seriam as necessidades dos
homens, porquanto Sóloit, chefe da escola
favorável à regulamentação de todos os atos
da vida. Considera que o marido deve ter rda-
çô_es com sua mulher somente Lrés vezes por
mès, a Hm dc se achar sempre à altura de seu
dever. E, no entanto, embora conhecendo esses-

dados e outros, £ sabendo que a» exigências,
femininas sao maiores do que as nossas, iciven-

tamoE obrigá-las (a cias unicamente) À conti-
nência, sob a .iracaça de castigos severos e aiê
da pena de morte.

Não há paixão mais imperiosa do que essa a
que queremos que elas resistam, e não apenas
na medida cm que cumpre resistir a outros
pecados, mas como se sc tratasse do mní?
Liboniináv^l e cxccrãvcE dos vícin^, dc um
crime mais gruve que o ateismo ou o parricí-
dio, Enquanto isso, nós, homens, podemos
faze Eo i't vontade sem que o considerem uma
falta c se tn incorrer em censura. Os que* enírc
nós, tentaram dominur-jjç, confessam as difi-

culdades que lhes coube vcnççr* ou arttes a

impossibilidade com que depararam, muito
embora adotassem regime especial para domar
c ucalmar ;ts revoltus da carne. É queremos
que drtfí -myum castas e uo mesmo icmpo
smitláveifi, hem dispt^cas, vigorosas- ! Ísín é,

quentes c fria* igutdrncmc í O malrirnônb que
s

a nosso ver, deve impedir de se inflamarem,
traz Ehcíi* no estodo atual dc nossos coâLuiriCs.
bem pequeno alívio. Sc o marido ainda está na
idade dos entusiasmos, vangloria se de gasiú
kis alhures ^Cuidado, Qas^o, ou irei ao» tríbu-

oaisi cs.se órgão já nm é mais teu, quu
rno vendesse e o pague t hem caro 7 a ." E não foi

raz,ão- que a mulher Jp ÍBásofo Fóltmon o
processem por andar espalhando em terreno

estéril ei semen que devera reservar para terras

sdequadaj à fecundação. Quanto às mulheres
que despojam homens gastoii, acham-se, em
txítu casadas^ cm situação maisí triste do que
as virgens c ss viuvai Cnnsideramo ^ufi-

cieru emente uquinhoadaü dcàde que; Lcrthíim

um homem a seu Indo, Assim sc disse de Clô-
dia Laeta que fora deflorada pnr Calígula,
quando na realidade eíe não a possuira, Esque-
L^mos que a presença do macho* bem mais do
quú sua ausência, desperta a necessidade que
elas têm dt carícias e companhia. E foi sem

11 MmciuL



dúvida para tornar mais meritória sua casti-

dade qut Botes! au. rei da Polônia, e Kmjc; sua
mulher, fizeram a promessa, no dia de seu

casamento* de> enihõra dormindo juntos não
ler ralações sexuais. E a cumpriram.

Ue^eLe a infância nós as educamos para o
amor. Graça, adornos» firi&uHjscm, tudo o que
lhes ensinamos tem como objetivo ü amor.
Não lhes Sugerem outra coisa suas governan-

ta*- ainda qyç no intuito, por vezes, de afastá-

las dc tal preocupação. Minha única fitha csiá

na idade ern que a ld permite que se casem
aquelas CUJOS SCrltidor se morram mate evi-

dentes. Seu desenvolvimento, que Cem sido

lento. entretanto, e seu temperamento linfático,

contra u qual não reage a mãe. fazem que
som eme agora principie a desembaraçar ae da
ingenuidade infantil. Lia perlo de mini H ha
dias. um hvro em que se encontrava a palavra
/bumeru, que designa por vezes uma árvore
assaz conhecida. À governanta obrigou 5 a
pulitr o trecho escabroso cm virtude do duplo
sentido do vocábulo 7 fi

. Deixei a fazer para
não lhe perturbar a maneira de educar, desau
to r ando -a com minha Intervenção* mas deve
moa convir cm que q metodo nàu parece reco
mendávd e que cumpre mudar a Qftentação
dada atualmente à educação das, mulheres,
ruj vez me engane. ma* creio que a própria
convivência com meus lacaios nâo houvera
induzido mais a imaginação de ifltnha Hl ha a
descobrir o uso e u sentido ourelo da palavra
incriminada: "A virgem núbil campra^ae cm
aprender danças lascivas nrc a exaustão íteica;
da sonha desde a infância com amores
impudicos ? L 11 Quando m mulheres abrandam
um pouco sua ui ilude cerimoniosa e conenr-
dam em falar com toda a liberdade, pcrcchc
mos que não p;i soamos de criança;; ignorjuiics
a seu lado. Escutai -as referirem st a nossas
assiduidades c ao que Ihtü sussurtumoK nos
ouvidos: vereis que nada lhes ensinamos quç jã
nãn saibam, Scra por que. como pensa Platão,
em sua vida anterior foram homens c devas-
sos'.? Achei- me dt uma feita em Círio lugar de
onde podería ouvidas sem ser visto. Gostaria
dc reproduzir 0 diálogo E Nossa Senhora, pem
^i, como perdemos nosso tempo évtudando as
frases de Amadte ou a* história* de Bocçaccio
e do A retino E Niu há palavra*, ato ou malícia
que não conheçam, c melhor í Tem isso no san-
gue! "Vénus, cia própria as inspira ?B " Bas
iam-lbcs esses bons professores que sàn a naiu-

1 * “Fouteau" laia, inai lajnhcm, no fruntêii

iuitigo, o órgão sexual feminino. (N. do T.)
77 MorncLo.

reza, a juventude, a saúde. Nüo precisam
aprender porque elas próprias engendram em
SÍ ludo o que concerna ao amor. “Nem a
pomba, nem qualquer pássaro Lascivo. solicita
mate amorosa mente o seu macho do que a mu
lher que se entrega ã sua paixão Ta -’' Sc o ardor
natural: clc seus desejos não fosse freado pelo
receio e as idéias dc honra que lhes são incul-

cadas* seríamos todos ridículos- Todo o m-ovj-
irscnto úo mundo tem essa conjunção dos sexos
como objem-o; da se encontra cm toda pane;
c o centro para o qual tudo converge, Ainda
subsistem as ordenações da vciha e sábia
Roma acerca do amor; Sócrates pontifica
fíObrc a educação das cortesãs: “Não r*ro
esses livros que se vcecn sobre as al mofadas dc
seda de nos&aâ beldades são obrai dos estóí-

cos^.” Zcrão etn suas Leis chega a mencionar
os frémitos do defiorameinto. E quaí o assunlo
do livro do filósofo Estrálon, intitulado

lLA
Obra da Carne", e dos dc Teafrastc que ie

denominavam "O Amoroso" e “G Amor", c o
de ArisLÍpo: "Delicias do Passado1"? Que sig
nifãcani as longas e vivas dísuriçoes que Uw
Platão das prálkas amorosa:; dc sua época? E
si obra de D^mctrki de F&Lcto, intitulada “Dos
Amíiiitcs '; e "Clínias ou o Amante â Força",
dc Heráclkí^; c “As Núpcias ou a Arte dc Ter
I- ilhós”, de ÀntfsieÒÊs; c

iJ Do ,Sínhor e do
Amante

M
. do mesrrso autor í e

<hQs Folguedos
Amorosos" de An^on: c

,H0 Amor" c “A
Afie dc Amar" dc Ck antes; e uh diálogo* de
IvTtroi a fábula impudica de Júpiter e Juno. dc
Crisspo, e m Iwivas carta? que o mesmo
escreveu? E deixo dc Lííc^> ;is obras dos fi&m»
Íhí qjicuristflA, qut eram favoráveis à volúpia
c a propugnavam CinqüertUi divmdutlcs preá
diam outrora ao ato do amor, e houve um
Pyvu entfc o qual. a tem dc cfltorptccr a concu
pisi-cticiy doíi tíeis, o!crCciam,-se-lhcs raparigas
e rapazes para o gozoprívio: porquv a incomí
nçncsa é necessária á obücrvaçSws én epflti

ficncia e o tncencfici se apaga com 0 fogo. Fm
cjLmsi: iodo o mundo foí parte de iuj.h.so

énrpo venerada; ern cmoi p;úses chegavam ;i

coríar-lhc um pedaço para ofcrccê lo k divin-
dade ou lhe devotavam o sêmen. Êm outras
regiões, os jovens perfuravam o pêrm e intro
cluziam enire u pdí e n cume baüton^tw dc
madeira, os maiores c mais grossos que po-
diam suportar e que sc queimavam em holo-
causto aos deuses: e oaque estremeciam com u
dor cruel eram considerados pouco vigorosos e
msufkiicntçnricme castos. ALhure* a (tcsienuçau

Virgílio.
70

CatuJe.
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do chefe e o respeito que Lhe dedicavam liga-

vam-se às dimensões dc seu órgão gemia], cuja
eflgic se exibia com grande pompa nas cerimô-
nias em honra dc certas divindades. No Egito*
nas bananais, as senhoras trariam- ao pescoço
uma imagem em madeira do sexo masculino,
ricamente meru^tada, de acordo, quanto ao
tamanho e ao peso, com a resistência dc cada
uma; ademais, exibiam orgulhosamente a pró
prLa estátua tio deus. Mas. recentementc,
deram ag mulheres a forma dc um membro
viril a seus véus. a fim dç proclam&r o prazer
que dele auferiam e. quando viúvas* rejeitavam
o véu para trás, sob o penteado, eliminando a

imagem sugerida. Em Roma. as mais virtuosas
matronas faziam qutstio de oferecer flores
Priapo e, fx>r ocasião das cerimónias nupciais,
obrigavam a noiva, quando virgem, a sentar-sç

nas parles menos honestas da estátua.
N§q sei se em nossa época ainda se verifi-

cam praticas dessa ordem. Mas que significa-

çào podia ter esse rídfeub apetrecho protubc-
fãritc dos CdLçõcü- dc nos&os país, qqc os
guardas suíços ainda usinn? Com que fim exi-

bimos assim, oirigcrordo-os, os nossos órgãos
genitais? Sou levado a crer que a moda tenha
sido inventada em tempos melhores do que os
nossos, cm época* dc boa fé c honestidade cm
que cada quat aparecia errn público- como era
rcafcmcnie. o que ocorre ainda hoje entre povos
dc costume* simples. Assim j£ julga a virili-

dade dn homem, como peto hr aço ou o pé sí

COnliecem outras qualidade*. Houve, cm
minha juventude, um sujeito bern imtncionudo
que mondou castrar tm betas e antigas estátuas
para que não ny-s fcrkwm a vista, conside
randOt com o nio metias pudico Ênio. que
“exibir a nude?, em pübliço é causa dc dev&ssi
dao'\ Deveria ccr se lembrado dc que. paru ter

eficiência, tal medida precisava ser seguida da
castracâo dos cavalos, asnas e outros animais*
]ios.s $ú assim se hnji jri;t tudo o que porventura
pudesse evocar a masculinidade^. “Sobre a

terra os homens, os animais domésticos c sel-

vagens; nas águas os peixes; no ar os pâssarps
multicores; tudo atende ao apelo do amor* 7 ."

Os deuses, d Ê7. Platào. prouveram nos de um
õrgiki que não conhece a obediência e que nos
tiraniza; que. como um anima] furioso, quer
tudo submeter à violência de seus apctties.

Têm as mulheres igualmeniç o seu, o qual* à

11 Ccmfi n.a celebração doa miMcritu; da boas

leusa, acrc^ema o lexío. sem «i ueiftm-o precisur cie

tju-e cutto -ít LraLa. (N. Tr>
32
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maneira de um bicho glutâa delira se Ihç recu-
-sam o aiimeniü que reclama o não® conforma
em esperar por ele. Comunica então, ao corpo
em que se Encerra., a cólera dc que sc vc confia,

do c perturba-lhe as funções iodas, até que*
tendo obtido o fruto desejado, se sinta pmFusa-
menie regado e satisfeito.

tsse mesmo legislador que ordenou tal alo
dc vandalismo, devia rer pensado que abrir os
olhos das mulheres para a realidade da vida
seria medida bem mais decente e eficaz do que
lhes deixar o espirito entregue a si mesmo e
mais ou menos ansioso por adivinhá-la, O de-
süjo c a esperança fazem que a essa realidade
elas substituam imagens iníeiramente extrava-
Híintcs, E conheço alguém quç ec perdeu exi-

bindo a sua realidade cm lugar impróprio.
Que prejuízo moral causam esses desenhos

obscenos que as crianças traçam nos muros c
ílas portas dos edifícios públicos! Induzem a
mulher a um cruel desprezo por nó* quando
constatam a dcspropvrçÊki da imagem üotn o
objeta E talvez lenha Platão atentado para
isso quando, a exemplo do que «te praticava em
outras repúblicas: de instituiçoís modelares,
deíçrmirtou que nos ginásios homens c muíhe
res de todas as idade* sc aprcsenUixsem nus.
As indianas, que vêcm conLinuimciuc ps ho-
mens desvestidos, lêm pelo menos a vantagem
dc nân se iludirem pelos olhos. Nesse grande
reino de Pegu* nâo tèm ela* própria* para se
cobrir «não um pedaço dc pano aberto ira

frenie c tão estreito que por mais esforços que
ruçam a cada passo se dfcscobrem por inteirei.

Embora se diga, desse costume h que tem por
objetivo atrair os homens e distingir oü sexos
em um pais onde todos iisufrucm a liberdade
dc smiüTpLücr seus instintos, pode muslu bem
ocorrer que o resultado sc-ju conlrájvo do que
se espera, pois a fome total é mais difícil dc
suportar dc que em parte saciada, ainda que
somente peto olhar. Per i&*o dizia Uvsa que
para uma mulher honrada um homem nu nqo
passava ctç yma tmagem. Aí lacodemonia^
mais puras como mulheres feitas do que as
nojs&s virgens comem piavam diariamente a

nndeí doü jovem ginastas. Elas próprias não
cuidavam de esconder as ooxm ao andar,
convencidas, como dh Platão, de que sua vir
tude as protegia suUdení emente sem que fos-

sem necessárias saias dc roda. Em compensa-
ção, os que, segundo Santo Agostinho,
atribuíam um. pí>der prodigki.so à tentação pro-
vocada fKila nudeíj indagavam, dubitativos, se
no Jleízo linaJ as mulheres conservariam stii

sexo ou se se cornariam homens a fim de não
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nos ]ndiJ7.ir ao pecado quando gomássemos a
eterna beatitude.

Em resumo, provocam Tias e exilam-nas
P°r todo* os meios; sem cessar as incitam às
fantasia^ c depois culpam-lhe* o scscl Diga-
mos a verdade l nlo há entre nós quem nào re-
ceie mais a vergonha provind» das falias dc
sua mulher dn que a decorrente du* seus pró-
prio.s erro-s; nao há quem não sc preocupe mais
com a consciência de sua esposa (maravilhosa
caridade H do que com a sua própria, não há
quem nao prefira ser ladrão c sacrílego a icr
uma mulher impura, rtem quem nàü ache me-
fhnr que cia seja a^a*5tna e herética a ser
incontinente. Iníqua avaliação do vício

!

Somos, cias e nós. capazes de mil corrupções
mais prejudiciais c contrária* às leis naturais
do que a luxúria, mas avaliamos a gravidade
do vicio segundo o nosso interesse. Daí a rela
nv idade dc nosso jul lamento.
O rigor de nossas leis fez da falia da mulher

um crime muito mais grave do que ê na rcaJi
d ade, e de consequências fur.i ác proporção
c.om a coisíj cm sí. E andariam das itiai-s actr
tudanicntç ganhiuido a vida como advogada *
OU conquistando glórias na guerra, do que se
preocupando eonn tão difídt defena cm meio ao
oçiô c a *ti Mc ilações dc tod.i -espécie, Pois não
há ncgnc i.-in(c. ou procurador, ou (toldado, que
abandone suas ocupações profissionais para
correr a uiliü tal defesa; c nòo akan^m o
mesmo grau de sacrifício cí trabalho c as priva-
Coes etn mais miserável sapateiro ou liseiro.
ll

Tadoii os tesouros de Âqucmcnes. iodas as
riqueza* dfl Arábia c da Frigiu nâo pagariam
um só J ira dc eabcki dc Licíniiu nesses doces
momentos em que, virando o rosto, da cnirega
a boca a (eus hdjo.* r ou. eaprichoàmicnic, tu

CuTía o que lhe düsçjus roubar c qut e.spomu
nea mente iç oferece em seguida* 3 "

iSão sei sc os feitos de César e Alexandre
ultrapassam em diilculdade.5

! aquiJq que uma
mulher jsveoi e bela. educada » nosso modo,
em uma sociedade cm que brilhe, e tendo sob
os olhos tantos exemplo* contrários, em meio
a mtl proposições e solicitais, precisa fazer
pura se m«m*r casta, Nada me parece ião espi-

nhostj nem exige, a meu ver. maior cuidado do
que íüsü que não fiur . Acho mui* eotaodo ear
rcgíir uma armadura, durante a vida ioda do
que uma virgindade. É c porque o voto de cas-
lidado^ è o mais penoso de todo* que e Lambem
d mais nobre:

11À força do diabo esta no*
rins”, diz São Jerònimo.

11 Horàciu.

Sem dúvida atribuímos às mulheres o mais
árduo dos deveres* o* mais exigente dc esforços
c resolução. Eis por certo um estímulo assaz
poderoso para que se obstinem cm sc manter
honesta* c calquem aos pes a nossa pretensa
superioridade. Por pouco que se preocupem
com nao infringir sua norma de conduta, nãowmente hão dc granjear maior estima como
também mais decidido amor. Um cavalheiro
nao desiste de sua corle por lhe negarem o que
deseja sc a recusa ãsiestxa na temperança c
não na antipatia; lamenta-se ç ameaça talvez,
ma* não ama menos, E mente sc afirma ç
contfãrío. Nada nos seduz mais do que uma
mulher que se montem honesta sem deíjcar de
ser carinhosa c amável. É covardia e estupidez
insistir junto o uma mulher que demonstra
hostilidade c desprezo, mas é dc uma alma
nobre c generosa nao romper relações com
quem opofl ao desejo uma virtude resoluta c
meseEada dc gratidão, Uma mulher pude. até
certo ponto, ç sem desobedecer à* regras da
honertWade, mostrar que *c compraz com as
n[cnçí>cs dc ícu admirador c não o desdenha F
ijci que determina que tios detestem porqueto
adoramos c cruel c absurda. Por que não ouvi
riam nossos cumprimentos se nao transgridem
n que compostura |hcs dila? Maveri nelas
algum sentido que desperte ao som dc nossas
palavra*, Uma rainha dc nosso (empo diria
com m u tio espirito que “recusar-se a ouvir
galanteios é prova dc fraqueza, denunciador a,

dd certa propendi para o pecado" e qUdsuma senhora que nâô sc expôs ã tentação não
Fx;dç vangloriar sc dc sua castidade* A honra
n.io se cncèrra dentro dc <:io estreito\ limite*:
pode «Stónder-sç c gozar alguma liberdade sem
se tomar passível de culpa; para além dc seu™» «Hi a fcüna neutra em que somoü
livre*, em que o que ocorre não cofflporU
consequências grave*. Qwrn ta*r fi enctirralar
a virtude em $cu último reduto para vencê-b,
riceio iera ut não üí considerar um privile
guido, põi* a importância do èxiíq mede-se
peb dificuldade cncoítlradi Quereis saber a
impressão que cau^díL em um^ mulher com
vossos galanteios e assiduidades? Julgai o pelo
Heu cara ter. Há quem muito mais dê, cm nào
damio ijinio quanto ootraus; um favor vaJc o
preço em que o avalia quem o outorga; o resto
são circunstâncias fortuitas que nada lhe
acrescentam c como que nio cjs istem. O pouco
que concede esta píide custar the mais do que
o que a outra dá. E se alguma coisa se valoriza
pc]a raridade, temos nessa um exemplo típico.
Nao atenteis por isso para quanto obtiverdes e
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sim para o número dos que o puderam ou
poderio tibíCr. O valor de uma moeda depende

do lugar em que é cunhada e da sua marea,
Ainda que o despeita- e a ind isenção indu-

z.am alguns à calúnia, sempre a verdade e a

virtude acabam triunfando. Sei de mulheres

cuja reputação por muito tempo foi posta em
dúvida e que recuperaram o respeito de todos

tão-somente pela sua conslâneia, sem esforços

nem sacrifícios. Os maliciosos acabam por se

arrepender c sc desmentir, Ilá também mulhe-

res ste quem sc duvidava em &oEkÊrat> e hoje,

depois de casadas, sc encontram entre as mais
estimadas, Alguém dizia a Platão: “Torfns,

Fatjim mal de você/ 1 11
Deixai -as falar, respon-

diu, po is viverei dc maneira a fbrçA-kw a
mudar de opinião."

Além do temor n Deus e de uma glória tão
raramente conquistada, a corrupção do século

deve incitá-las li não sucumbir. Sc estivessse

cm seu lugar, a ludo me prestaria dc prefe-

rência a confiar cm gente tio perigosa. Outro
rs, o prazer de contar *4ias aventuras iprazer
quaw tão p.randc quanto cs real) $6 sc ou for

fcava ,i q i,i çm tinha um grande c íkl rtmigL.*-

Hoje, nas festas como á mesa, passam p tempo

a vangloriar- sê c a revelar ícgrtdps dc alcova,

ísso parece -mc abjeto e vil e só pessoa ingra-

t-un e IcvirinsiK podem us&jrti permitir que eh a-

fiirtkrn no-s hcüs ^cniimciifns mais íntimos e

dclscackjs. Nom eiasperaçâo irsnqua contra ati

fraquèZar. fcrPEninas provém dessa terrível

doença que tanto allige a alma: o ciúme- “Que
é que impede dc tirar luz da luz? Diminui cia

com isst>
f á

?
M O ciúme e sua irmã u inveja

parecem*me as mais estúpidas enfermidades
morais. Desta última, que di/cm ser uma pai-

xão tenaz e poderosa, não posso falar porque

puo u conheço, graças a Deus. Quumo ao
ciúme. conheço a pelo menos dc vi*ta, Ú% pró
prim afirmais estáu sujeitos a cwl doeu g a.

Uma das cabras dc Crátk. tendo sc apaixc’

nado pur de, o bode, durante a noite P esmagou
a cabeça do pastor ;.i chifradas.. A exemplo de
certos povos bárbaros, cx4gcrainú4<süa febre.

Os mais ponderados e sábios sentiram na,

como ç n mural, mas sem delírios: ''O sangue
de um adúltero ferido por um marido jamais

tingiu a& águas do Esiígjc**." Luqub, César,

Pompeu, Antônio, Catão e outros de intons

içstàvel bravura foram mariclo.s enganados e o
souberam, sem que por isso provocassem
tumultos- Soimcnrt Lépido, naqueles tempos,

se revelou bastante tolo para sc atormentar a

pomo dc morrer: "Infdii t 5c o azair fizer com
que ie surpreendam;, serás arrastado pelo?? pês

Ovídio.
14 João Segundo.

c empáladn com nabo* e ccncuras 1 r> Quando
Vulcano deparou com sua mulher em compa-
nhia de ouiro, contentou-se com os expor
ambos ao sarcaamo dos demais deuses- “o que
levou um deles, menos austeros, a observar

qne dc bom grudu Consentiria em ser assim

castigado 5 r ”. Nem por" isso deixa Vulcano de

acariciar sua companheira. mai queixa-se de

que cl.i desconfie então dc seu afeto: “Por quç,

6 deusa, não confias cm mim 5 ®?" E quando
ela pede alguma coisa para Enéias. um dos
basordos: “ê uma mãe que pede armas para
seu filho", ele a concede generosamence, expri-

mindo-se assim: “Armas para um herói5 s /’ O
fito c enlrc tanto tão magnânimo que só pode
admitir- se da porre de um deus: “e não há
como estabelecer um termo de comparação
entre um homem e um deus50 ". Quantn ã con-

fusão dos filhos. — coisa que preocupa o& mais
sérios legisladores não afeia cia as mu lhe

rC-s C llú entuJiLo íiclflH c que o ciúme ê múis
forte. “Muitas e muitas vezes ao ciúme dc Juno
não rataram motivos, dadas as infidcl idades

de sdu marido^ 1 F quando esse sentimento

Upõdera densas ;d rn n s (i.-igcin e Lnc.ipá/.cs dc

resistência, e dc ver se com que crueldade as

atormenta e tiraniza. Introduz- se nelas siiib a

forma dc amizade mas, aí instilado, as mes
mas causas, que antes invocavam a benevo-
lência, lormatn-sse alvo dc ódio morlnt. É o
eíüffic, cnirç asdocitçns do espírito, a que mais
facilmente ülimems c a que com maior dilí

entidade se cura: saúde, virtude, mérito, reputa
çào, múo é pretexto para que se exprimam o
despçho e a colerar "Não háódbx m.iis Impla
çáveis que os do iirnor^"' Essa febre deturpa c

eorrompe tudo o que há dc bom c belo nin

mulheres. Tudo o que fa?. uma mulher ciumen-
3 a, por honesta e diligente que seja, comporia
:ilgo ii/edí? c dc-sa^ríulávcl \ è presa dc uma agi
lação eqlcriea que ind-i^ptit ouirc^ contra
ela e produz efeito contrário ao esperado.

Veja & n cn^i de um tal Otávio, em Roma,
Dormira cr>m PtWia PoStúmia. Apaixonado
desde entno. Instava com du sem cessjtr para
que casasse com de. Não cynüeguindo conven-
ce- Ea+ seu extremado funur kvou-o a agir como
um inimigo crugl: mtuou a, Qs sintomas dessa

clücnçíi inf r&níe an amor sáo do mesmo tipo:

oü leras intestinas, surda agitação, conjuras
incçssances: “ninguém sabe ã(é onde pode ir a

a n
Ctttulu, Alusão ao castigo que os aieniçpses

infiigíaJTi aos ãdüJ LÉfos surpreendidos brn flagrante,
“ 1

OVÈCfiCl.
a5

VtrEÍJb.
íd r

50 Calulo.
41 Td.
42 Propércjo,
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ódio de uma mulher", diz Virgílio, c um ódio
[íim.0 TL-j i Cxasp^ra-do CjuántO precisa ü-empre
invüCar o benefício da vítima.

A castuimJe é um dever mutlü complexo,
ocrã, por exemplo,, a vontade que desejamos
dominar? Mas a vontade c nas mulheres coisa
demasiado elástica, versátil e viva. Um sonho
bftsia fH)r vezes ç eis a vom^dc anulada. Não
esta em .suas forçai defendcrenri-.se sozinhas
conu-a a concupiscência t o desejo, nem
mesmo com o auxílio da castidade. n qual por
ser lambem feminina está sujeita a idênticas
Kolicitaçoes. Se .somente a vontade imporia
ai-mdc hemos parar? Imaginai um homem sem
olh-os nem iingum incapaz portanto de ver c
Jalaí. maí dotado do privilégio de ^ achar n 3
nora ceria no [eito de uma mulher disposta a
acolhe-ta: quc tremendo êxito teria T As muJhe
res crtas vazavam os oílnj^ dc seus escravos e
pnsmnetros dc guerra para melhor se serviiem
dc]c« icn] ser reconhecidas.

A grande vantagem esta na oporLun idade. A
quem me pergun Lasse o que mai.^ contribui
para o éjíitíP no amor, responderia: etn pr[
metm I Ligar h oportunidade, em segundo a
oportunidade c SÊmpre a oportunidade* Dma
tudo depende. Ocorreu- mc, mnh de uma ve/,
pefdcr uma boa op^rt unidade; mu Lambem
mc nctjíiccccu carecer de ousndi^ Oeus pcfdoe
quem 2ômbe dc mim. Ncsic sécüla c preciso
Piiiís tcmeridiide cita que tenho, cjisa temeridade
qíie ós jovens atribuem ao -entusiasmo dn
idade, mu que, sc a olharmos dc perto, não
pítósíL. na realidade, dc desprezo peíq vir^Oc
das mulhCT.es que assediam. NS» ofeneté-las i
s>ara mm verdadeira tupcmiçSta. e |eva fflc £l

respeitar o que amo. Demais. tadepeuden
reinen te do ta to dc queem tais ctreuns Lanei as u
“

J?
c riíspvito ameisquínlitt a preferência çon

teditia, gosto dc mostrar mê, nesse c&so. um
LímiCÍ P«eril í üíHldo. Além clissa padeço um
P°uco dc,ssa tola vergonha a que jjludt Pta
(arco c que Amiúde mc prejudicou na vido. Èum defeito que não sç íyuKía cm gerai a meu
Tcmpcramcmo, mas não sarnas feitos dc semi*
menio.'; c idéias cm permanente contradigo?
t^Jtü mc aborrece receber uma recusa como
da Ja; e de tal modo desanda-me desagrada
aos outros, que, se o dever mc obriga a tentar
co-nvencer alguém de aJ^urna coiga t faço-o
comra a vontade, constrangido- Nos negócios
d-es.se gentro cm que mc açhe dírelamtnle inte-
re^ado, embora Homero d\^ quc nn indi
P,tnte a vergonha é uma víriüde rktíoíla. encâr-
rego outra pesaoa de f^c ta, assim como evito
qualquer missio Jcssa espécie, mesmo porque
rnmha timidez c tkr tal ürdem, a esse respeito
que tne A00ftté«U por VGZCs querer recusar è
no entanto aceitar.

Voltemos ao assunto. É loucura procurar
htãT na mulher um desejo tào natural e exigen-
te. E quando as ouço dizer que sua imaginação
continua virgem c que nada sentem ou querem,
rjo-mc delas, pois exageram então, por demais.
Sc st trata dc um a velha decrépita c tlcsdcn
t:

.

* ou âc UFn:t jovem tuberculosa, pode-se
auida acreditar que digam a verdade, embora
nao seja provável, mas, na boca das que respi-
ram e vivem realmcnte, uma tal linguagem oào
mc parece certa, Quem prova demais,- tOma-SC
suspeiló; as justificações t^cc&sívais são acusa-
lonas. Assim e que um fidalgo meu vizinho,
que dc impotência, “insensível ãs msti? lascivas
cancias, nunca dera o menor sinal de viril ida
de - 3

: ires ou quatro dàas apa& a cerimonia
malrimonial. iindou a espathar por toda fiaUe
que por vinte vezes entregará ao nmor
Dtwa aHrmaçbo absurda se valeram posterior-
Micnic para desmascarã-lo c anuldr o casnmen-
to.

, , - --wuL. Hçi rnc
d

-
a 0111 « rcslüic ú U-maçiií. Por iswi 3

unit-,1 C01X3 que as mulheres deveriam tlrzer cm
lais casos, c qus não querem ceder; os própriossumos assim se exprimem, Refiro-me às
mulheres que, eortxcicnles do que afirmam, jc
vangloriam de sun íriett c inscnsibilidaile c
querem que aj. levemos 3 scriii; c njjo cslmi
pensiindci naquelas que, assim falando, tles
riiemerri suas palavras, cum gcsLOs e olliarcn,
usando uma Imgqigeni mui 10 sua que çxW
micrpreiaçao ímeligcnie e nniuralmeme sínní
fica o contrario

. Agradam mc íuiensn a mee
nij idade e a purexa, mas í preciso que lais qqa .

Jidades conservem a auicniicidiule origin-ilwm t. que .se «ornam Ineptas ou impudicas.'
Lsscs disfarces que tais mulheres adotam, só
aos tolos iludem, Mcriir é lhes ponto de honra
e uma maneira de conduzir-nos à verdade pnrURU» ptirlji fftErnu,

Se não podemos Irear lhes a imaginação
4
P

l>
:!

<
w'

:l1U!i Hiwu-r então? Combater 0il cnos. Mas muitos escapam ao conhecimento
alheio c nem por isso as corrompem ntenosí

is*»
111111,0 0

*lue s* faz sem testemu-
niiivr e o que mais sc time nem sempre é o
que sc -deve temer. Esses seus pccadcit que
ignoramos sio os piores: "Aborreeo menos a

„
v,c,at*a quando não dissimula o

Vicio . Pode-se perder o pudor sem impudi-
cieta e ate sem o saber: e coma Santo Agosti-
nho que "urna parteira verificando com a mão
se ceria merça era virgem, ou por maldade ou
por acidente, deflorou -a". Não falta quem
tenha perdido a virgindade ao procurar cnten-

111
Cfllutü.

ü *
Marcial.

Si H.
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dè-la, nem quem deEa se haja desfeito brincan-
do. Não podemos circuiiítrçvçr çorn cxaüdão
o que lhes proibimos, nem Formular nu&sas
exigência* senão de maneira vaga c geral Por
vezes, mesmo, t ridícula nossa concepção de
sua castidade. FrHre os exemplos mais singula-

res quí disso posso dar, cíiarei o de Fálua. mu
lh*r de Fauno, a qual a partir do dia de *ua*
núpcias nunca muis mostrou o rosto a homem
algum, c o da mulher dc Heron que nâo se

impressionava com o cheiro nauseabundo que
exalava o nariz do marido, cerca de que o fénd-

mçnso cr a inerente ao sexo masculino- Para que
nos sentíssemos satisfeitos Fora ncccssirii? que
cia.s sc to-rnaisem insensíveis- e invisíveis.

Convenhamos portanto cm que 0 pecado
estã na intenção. Houve, mesmo, maridos que
foram enganados sem que os ofendessem suas
mulheres mas iiimes revelassem, em o FaZcndo.
sua grande virtude. Assim uma tkias. mais
iiLefitu á honra que :'j vida, sc prosLitum com o
inimigo a fim de salvar o esposo, por este

Fazendo o que não houvera leito por da prú
pria. N5o Jiã como cotar exemplos aqui pois
são Feitos dcniasiacUi elevado x para que m
enquadrem no íüssuflio* RcsCrvemo tos para
mais nobre tôfflâ* Mus descendo u exemplos
mais vulgirta; vemos diariamente cm lonui dc
nôs mulheres que ^ unlrcgam unicamenie no
intui lo de ser úteis a sem maridos, por vczçs
atè por ordem c intermédio dos pruprtos espo
sos. Nu antiguidade Fáuliq, dc Argos, ofereceu
^ua mulher ao Rd Filipe, por simples nmbt
cão. IL por corwsia, um certo Galha. que ofe-
recem um bartqticlc a Mecenas c percebera que
o convidado Fazia a corte à íu:t mulher, fln

giu ííc dc exausto e Etcabrunhado peio sono
para uuxíElMü cm mm iflttnçòts amorosas. O
que, de resto, revelou sem mabrcs difícuJefe

dc^L portanto, <end« um dos servidores aprtn
veiiriiliv n ocasião pam tumor rjuboi um vaso
d* mesA.cxcUuTiuu; "pois nãu vês,c malandro,
que estou dormindo aumente paio Mecenas?"
Hã mulheres dc vida airatia mais resolutas do
que outras de aparência honesta, Há quem se
quctxe dc icr Feito voto de castidade ames dc
saber o que is-üo significava, come há quetn.
tarriíntÊ tcr-âc dedicado a libertinagem cm
idênticas condjçiks, jã por injunçOtS dc pais
devas«os. já para safar se da miséria, que r

necessidade é rude conselheira. Nas índios
Onentuis, «nde a çfttf idade é particuliirmente

apreciada, adtnjic-ás que uma mulher casada
se entregue a quem lhe ofereça um nkíame. o
quc T dado o valor do presente. cqpstitui um ri

honra. Ü tllòfrOÍO Fêdon, que era de boa fami
Lia. resolveu prostituir- se fiara viver, depoja da
invasão de sua pátria, e assim Fez enquantú
durou sua. beleíu. Sólüii Foi o prtmciro, n&Grê-
cia, a conceder Icgalmente às mulheres a líber

d ade de prover às necessidades da existência
pela prostituição, costume esse que, segundo
Henódoto. já fora introduzido, antes, nas insti

tujçdcK de vários outros povos.

L, fmalmente. que benefício auferimos dc
tão tormentosa preocupação? Suponhamos
que o ciúme se Justifique: conduzirá a algum
resultado o nosso tormento? Haverá quem
imagine possuir um meio eficaz de governar
Sua mulher? “'Frendam-nae coloquem guardas
á poria da prisãn

;
quem os vigiará? Elac astu

ta c por eles c que começa’ **" Que meios tere-

mos para a Cunlrotar, nestes tempos dc gente
tao sabidftí

A curiosidade ê sempre um defeito, mas, na
caso, parece-mc pemkiusn; c loucura pr^ten
der inFurmar-se acerca tíc um mal que nenhum
remédio cura. antes agrava, c cujas conse-
quências sc ampliam com a publicidade que o
ciúme lhe dá- E não adianta vingar-se, porque
a vingança não apags a Falta t recai nUnal nos
fllhní. Torturaremo noK c rnontrèúlpv dc des-

goisiu ames de eluciditr uma coisa tão difícil de
provar. Triste tem sido o resultada dçy que
buscam inteirar se da verdítdc- E se quem no>i

adverle do mal não nos ofcrcçc ao nic.smo
temp^i o «medio, eiíiá iioü injuriando c merece
mais um i

i

punhalada Uo que se nos desmen-
tisse cm púhltou. Peruais, quem lenta vingar sc

não é menus ridicularizado do que quem igno-

ra o Fato, À mancha da infidelidade c tndclé

veh t. mais do que n falta, proclama a o easti

go, ti não me parece muito arudigente umuicur
do írtimbr;! as nossas desgraças a fim dt üíur

dcil tas trngicamciitc, tanto mais quanto são

infortúnios tâo somente na medidíi em que os
conhecem na. Boa mulher e tom casunujnlo
nãct üç di/cm dos que o aãí> realmente e ^3m
daqueles a cujo respeito catamos, f‘ preciso

tfuc nos esforce mos por evitar que saibam dc
nossos irutles, por isso os romano*, sui volmr
de suí+s viagens^ enviavam h Frente um mensEi
ueiro r fim de não surpreender suas mulheres.
(• também por isso que em certos povos os
-acerdotes abrem caminho ao marido, p qual
assim não precisa indagar se casou de fato

com uma virgem ou com umâ jovem já
maculada.

s

Max, dirão, e os comentários ? Conheço cem
bon-i sujeitos quç são encimados c de qutm
ninguêtn Fala. cujos ca&os não provocam
escândalo. Ttm^e pena de um homem de bem
a quem tal acontece, mas nem por isso è menos
respeitado. TratR iC de fazermos com que, gra-

ças :l nossas virludcs, a desgraça passe desper-

cebida. c que as pessoas honestas nos olhem
com simpaiiu e desprezemos que agem mal, E,

Lm al mente, quem está isento de semelhante

** Juvenal.
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desventura :
1

^W-ern mesmo o general que
comandou [antas legiões e que, em tudo, ê
superior a um pobre diabo como tu

3

*/'

Dizem-no de tania gente honrada que bem
puefes ÍEíiaginar que não -serás poupado. As
prõpnas mulheres k mostrarão indiferentes. c,
por^ outro lado. de que mais zombam hoje
senão de um casal que se enleode hem e vive
sossegado?^! odõE nós jâ chamamos alguém dc
cornudo; nãn nos devemos pois. espantai' com
o revide. Compensações c represálias «tio na
ordem na( ura! das coÍHas. E a frequência do
vidente por certo tempera Fhe o amargor.
Acresce ainda que essa desgraça ê inco-muni-
caveL 0 destino rocusa -se a ouvir nrxsjsa;?

lamentação 9 ” Com efeito, em que amigo
poderemor-í confiar sem que ria de nós ou sem
que se valha da informação cm benefício pró-
prio? Os sábios guardam segredo, íanto a res-
peito dos infortúnios. rnatrimoEitais como de
seus prazeres. E, nesse caso, consideram inde
cerne comunicar a outrem o que sabemos c
intimo*, o que não deixa de aborrecer quõm.
como cu, é dc natural expansivo,

herta tempo perdido argumenlar dc igual
modo com as mulheres a fim de evitar que sc
mostrem ciumentas, pois são tão desconfiada s,
frívolas e etiric^ai que nüo podemos imperar
curá-las pela ruão. Não raro cias se corrigem,
mas voltam k saúde cm condições muito mais
desastrosas do que as da própria doença, e
ocorre cncàr.1 o que se verifica nas fcíl içar ias: o
maL paNsa n outro. Quando a febre as abando
m. apossa se cm geral dos maridos. Todavia
nflfi ací alap qus nos mormente mais do que
o mu ciúme: é o mais perigoso caiado de espí
rito em que podem encontrar se, como Q cabe
ça c nelas a paxie do corpo que menos vale. Pí
laoo dizia que todos tem e sua enfermidade; a
seu cru a cabeça da mulher e, sdui ela, con&klc
r ar 'Sc- ía intcirímfintc feliz. Se tão pesado
inconveniente perturbou a vida de um homem
como ele, dc tanto vjilnr c sabedor íx, que será
dc nós, pobres mortais-

! Andou bêm <> Senado
de Marselha ao deferir o requerimento em que
cerio indivíduo podia permissão para matar-sc.
a fim dc obviar a uma existência que a esposa'
tornava infernai, pak o mal ê daquele* quelindam com o doente, Ambas as soluções
passíveis, íuga e resignação, sio igual meu te
diiiecib. E bom psicólogo fgc quem disse que.
para um casamento feliz, c necessário unir um
homem surdo a uma mulher cega.
Cuidemos igualmente de nào lhes impor

obrigações Oo extensas e rigorosas que aca-
bem por provocar resultados contrários aos
almejados, tomando um estímulo para os

3 7
J-ucréeio,

" Catuio.

que as perseguem ç um pretexto para que pe-
quem mate facilmente. Quanto à primeira
hipótese, aumentando o valor da mulher
aumentamos também o desejo de quem a
pensa conquistar. À própria Vénus, para valo-
rizar _sua mercadoria, terá inspirado o rigor
das leis. sabendo que o mais vulgar dos amores“ faz desejável alravés da Idéia de sua djficuJ-
adc - Bm ultima instância, como dizia o ho$-

pede de Flamínio* tudo é come dc porco c só
Oi molhos a diversificam. Cupido ê um deus
reheldc. sente prazer cm iutar contra a devoção
€ a justiça; alcgra-sc com opor seu poderio aos
outro^e i|ucr que tudo ac dobre ao seu capri
cho: "Sem cessar busca uma oportunidade
para novos tXcessos**

"

Quanto ao .Segundo ponto, seríamos nó* tão
enganados se o receássemos menos? Isso csiá
no temperamento da mulher; mas a proibição
a incita ainda mai& a fazê-lo: "Quereis? Elas
nao querem, Nào mais o desejais? Elas tíese

“Repugna- lhes o que é permiti™ - Comprova- o o caso dc Mc^alLrsn, mu
,

r de f I áudio, A princípio engana o marido
na escondidas, como c mu-mal, mas-, perceben-
do- |hc a estupidez, fã- lo em seguida abercn
ninntc c distdfeuí sctIS favores de modo a que o
saiba c sofra. IMáo sé incomodando o eslúpido
imperador, e tomaíidt^sc úi.sipidsv; os pra^ereá
ião facilmente alcançados, os quais COmo que
Se Icgitinnav.im a.s.sim t vai Jilém, Mullier -ílê um
imperador ^ão c vivo, cm Roma, paktj do
vninudo, cm pleno dia, dunnut umn cerimónia
publica, casa com Süu amanic SEflio. um dia cm
que Cláudio « encontra auBeme, Dir-^ ia que
procurava tornar '-sc nov amante casta diante áu
indiferença do marido* ou que tomava oulu?
capa* dc exeitii-Ja com seus chimes. Mas aí
surKe primeiro c último percalço: Cláudio
reage alvoroçado, e a^ cóleras íubitameme
dísperjadaí são as mais violentai.: infimusun
do se de repente, Apvhi para as ma ri eruétx vira-
gançp;, A carga acumuladn estoura; soltam ->€

as rédeas du ira 103 ”, Q imperador monda
execura la, h<im como muitos díis seus compar
sas, Inclusive alguns que o haviam sido n
contragosto, porquanto ela os Forçara a pos-
suírem- na mediante suplícios e açeiiçs.

. 9 qL,e VirgjEio diz dní roUfSé$ mairimo-
niote de Vénus com Vulcano* Lucrêcio o disiç-
ria maís lindamçpic da união Ilícita da deiiââcom Marre: Mao raro o deus da guerra, o
idinível M^ric. embriagado de amor, perde seu
Orgulho ç sc aniquila em teus braças . Avi-
damente inclinado swbrc teu seio, seus olhos
Contemplam enamorados o teu divino corpo. É
*“ Ovídiu.
1DU

Tácito.
1 D

1

Lticarlo,
,U2

Virgula
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então o momento* o deusa,. de o abraçarei e te

queixares docemente 1 &J
.

11

Pensando cm cenas palavras desses poetas,
dimo "rejicU, pa$cüt pudet „ íMíots, motfí,

meafi/Z/íLT, ídèçtficíj, pendei, percurrü ” e
t^ssa nobre “circunfusa",, mãe da gentil

^infusa”, sinto certo desprezo por essas locu-

Çtwi e alusões tao pouco expressivas que se
usam agora. Os antigos não queriam um estilo

mais óu menos Sltíil c incisivo e sim uma liii

guageffi rica, plena, D atura] mente vigorosa
Tudo o que dizem é epigrama, e não vem este
apenas na caudn, mas também na cabeça* no
estômago c aos pês 1 ü 4

l nada é artificia] ou for

^ado h tudo sc descnvulvç dentro dc uma unida-
de, "lodo o discurso c másculo e sem floreios
inúteis 1 00 Não é uma etoqüenciã efeminada
em que nada choca; -c nçrrosa. sólida, artes
satisfaz C cntuHÍaiima do que agrada e encanta
os espíritos mais fortes, Quando vejo essa

mâneira ousada, Lao viva e profunda de se

exprimir, não considero 0 que escrevem l4bem
escrito

11

, mas sim ''bem pensado", A força da
imaginação realça c valoriza as palavras, "no
coração brota a eloquência 10 flM

. Hoje chama
mos critério ao palavrório e conceitos às belas

frases, O que pintavam os antigos nào decorria

da habilidade e sim da impressão sincera que
sen L iam. Galo fala com simplicidade porque
assim o concebe; Horicio não contenta com
uma expressão superficial porque vè m&is
ciâra c profunda tiicnttí. Por isso seu espirito

esquadrinha o armazém das palavras para des»

cobrir as qitc melhor lhe vistam o pensamento;
é-lhe necessário mais do que aquilo que aí sc

encontra cómu mente, como sua conçepç&j
ultrapassa tgvíil mente as concepções vuJiiàrcS.

PluLsrco diz que aprendeu a língua Uilina pelas
coisas que lhe eram descritas; aqui [amhém r o
sentido ilumina e realça as palavras, fazendo-
ns não de vento mas dc carne ç osííos; signifi

inriih do que d irem, e aiê imbecil perce
bem um pouco dá) que se trata. Na Itália cu
dizia o que queria nas conversações triviais*

mas quando visaram mais alto não ousava
Confiar cm uma língua que não dominava. pois
nesses casos quero poder Contribuir com algu
mu coisa pessoal. Os< homens cultos enrique
cem a língua pdo modo por que a empregam h

e rião propriamente movando-a, mai revigo-
rjuidn a c a tornando msss útil* variada, elásti-

ca. Não introduzem palavras novas, mus dão
maior riqueza as existentes;, emprestam -lhes

outros sentidos e objetivos, e outorgam lhes

lü3 Lucrécío.
1

0

4 Nu wxw “tudo c epigrama", isto L tudo é
incisivo, pCíStiraíJie. hem observado e mordaz,
C'N. do T.)

1& * Stneca.
10 * Quinttliano.

movimentos singulares* Ludo com prudência c

engenho. Que o dom é raro, bem o vemos pelos
escritores. franceses contemporâneos; são bas-
tante audaciosos e altivos para nào seguir
caminhos batidos, ittas faltam- lhes imaginação
C modéstia. Só revelam afetação, amor a sãngu
E aridade e aos adornos artificiais c absurdos
que, em ver de dignificar o tema* o aviltam.
Ávidos de novidade, pouco Sc ihes dá a eficá-

cia: e. no aíã de empregar uma palavra rata,
abandonam a vulgar, frequentemente mais pre-

cisa e nt press iva.

Nossa língua parece-me bastante rica. mas
aEgo grosseira. Talvez o jargão de nossas guer-
ras e caçadas devesse ser aproveitado nela,

pois seria filão de bom rendimento, sem dúvi
d.i. A exemplo das plantas, as formas da lín-

gua corrigem -sc c sc fortalecem com a trans-

plantação* A nossa t assaz, abundante mas
pouco flexível c vigorosa. Não exprimí em
geral com felicidade as idéias fortes. Sc as que
remos exprimir, sentimos que o instrumento
falha ç vacila e cetnos que updar pura o latim
i>u o grego. Em algumas das palavras que citei,

recebemos menos bem a força expre^iva poj
que 0 emprego demasiado frequente que delas
sc fez. como que as vulgarizou e embolou,
Como em nossa língua atual, hã nesse trecho
expressões excelentes e metáfora* çuja beleza c
colorido m; embaçaram e álcnuBiam cm virtu-
de <lt sua antiguidade c do uso repetido, mos
íísí> nãp ãA toma insossas ao? paladares
requintados nem diminui a glória deisci auto-
rcü amigo*, que foram próvavçl mento os pri-

meiros a dor o essas palavras um brilho
íüípcüfiüo.

A eienda trata as cniim do mundo dc ym
modo demarindo artífíciuT antinoturul e pre
tensióWQ. Meu pajem amue conheco a lingnri

gem do amor, ma* dai lhe a ler Leão Hebreu c
Ficln í balam dele, dt pensamentos e íuas
ações e ru> eninnto dc não os entende. Lu tam-
pouco consigo reconhecer cm Aristóteles a.

maioria da* impressões que sinto habitunl
mente; vestiram-nas com outroí roupas de uso
na escola. Sem dúvida terão sua ra^ão para
assim agir; eotreiantü, se cu fosse do ofício

,

esforçar-me-ia yxir tornar natural a ane. como
eles st esforçam por artificial izar a natureza.

Quanto a Bcmbo e KqütçoE^. nw.i os comenta
rei,

Quando escrevo, não recorro nem sos livros

nem ã Lembrança quü deies tenha, de medo que
influam na minha maneira de escrever, sem
COnlar que os bon$ autores me descspcrajti c
dcauTLÍmam. Sou como aquele pintor, que.
tendo reprcsíeiitado uns galos de um mudo
pouco fdiz, proibiu a seus ajudantes de traze
rem galos dc verdade ao oiWíer a fim dc evi-

tar qualquer cotn par ação. F.u teria antesrtçcts-
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sddode, para brilhar um pouc-j + de fazer como
Antigênídas, esse músico que, quando devia
íocãt, se arranjava para que antes ou depois
fossem ouvidos alguns maus cantores. É-me
mais difícil esquecer Plutarcu. Etsc autor á taü
universal e completo que em todas as ocasiões,
por extraordinário que seja o assunto, ck se

intromete no trabalho alheio. oferecendo Rtne-
roso auxílio, sugerindo as mais variadas e

belas soluções. Por isso mesmo Samcnio ve-lo
tio exposto ao saque dos que o conheceu]. Eu
mesmo, cada ver. que o ençonmo, não posso
deixar de surrupiar-lhe alguma coisa.

Kesolvi igualmente escrever esla obra em
minha província selvagem, onde ninguém me
pode ajudar ou corrigir, onde sé frequento pes-
soas que não entendem sequer o latim de seu
padre-nosso e menos- ainda o francês . Escrito
alhures, fora talvez melhor mas nào tão meu. e
seu objetivo principal, bem como seu mérito,
cata cm ser a mmha imagem exata, Corrijo por
veíts alguns erros acidental* {estcs não 1 aliam,
pínrquc escrevo ao correr da pena), mas seria
desleal tocar «as imperfeições inerente* à
minha pessoa. Quando mc dizem (ííu cu
mesmo file digo): “Estás ahusttndu dus Inja-

pens - eis um gaMui-smu — essy locução c
escabrosa (nào elimino nenhuma das que cm
França sc ouvem nas ruas* pois os que preten-
dem opor a gramática ao costume são ridícu-

los) — esse [ racho revela ignorância es&c
outro é paradoxal — isso é por demais jocoso
- estás a brincar cdd.stamcmcnic c podem
aeredii&r que falas u $érh

b

\ respondo; é verda
dc, toas sé corrijo o& enganos. jamais os defei-

loti dc minliíi personalidade, Pois nSç é assim
mesmo que falo habiiüalmente? Não me mos-
tro tal qual sou? Etfi çerto emao. Chcgiici ao
que queria* pois iodos me reconhecem em meu
livro c a este em mim,
Como o* macaco*;, tenho forte tendência

para n imiubÇAO. Quando eu fü/in versoi (nó OS
fiz em latim), revelavam dc modo evidente o
último pocia lido. Assim üslcs ensaios. Os pri
me iro H capítulos sabem a uma região diftrenic.

Hm Parts eu não me exprimo cxainm ?nte como
em Mootajpie. Sc olho âicniamcme para
alguém, algo ítííía pessoa kc imprime cm mim;
apojí-so-me do que imaliso: uma míiude incú»
venieute, uma -careta desagradável, uma forma
ridícula de linguagem, defeitos principalmenie;
c quanto mais esses sestros me impressionam,
mais tempo a* conservo. Ê preciso um esforço
para que os abandone, Se blasfemo c por tmi

uição e não por Lcmpcramcnio, t esse arre-

medo se me ailgura ião infeliz quanto aquele
dos enormes e vigorosos símios que Alexandre
encontrou nas; índia.* c nâo houvera dominado
sem a mania imita ti va que os caracteriza.
Como isso os levava a fazer o que viam, deram

os caçadores dc calçar-se diante dos monos
com muitos cordões bem apertados, enrolar o
corpo coto laços de nó* corredios, untar os
olhos com cola. Desse modo os pobre animais*
imitando-os., amarravam-se c eram garfotea-
dos. Quanto k capacidade dc reproduzir
engenhosamente os gestos e o sotaque alheios,
nao a tenho em absoluto. Quando blasfemo
por distração e sem imitar ninguém, nio vou
além de “Por Deus t", o que não é muito grave.

Dizem que Sócrates exclamava: “pela v?da de
um cão 1" z que ZeflÕo dizia: “Capperi 3

P?

como
o& italianos dc agora* e Pitãgoras: "pel,i água e

pdo arl" Sou cão receptivo as impressões
superficiais, quu hc durante très dias andei a
dizer “Alteza" t "Majestade’' uma semana
mais tarde ainda me surpreendo -a empregar
esse* termos em lugar de “Monsenhor"' ç

"Excelência". E o que digo poF troço um dia.
eu o repito a sério a seguir. Por íisa.. quando
escrevo, procuro evitar os assuntos mais bati-
dos. dc medo de os tratar a ex pensas dc
oulrem- Qualquer lema me serve, uma simples,
mosca pode ser o pretexto. E Deus queira que
o que estou ventilando agora não provenha de
fonte estranho. Pouco importa o começo, vou
encadeando as idéias umas nas outras. Desa-
grada-me contudo que as mais profundas refle-

xoes. as mais ousadas c as que mab; aprecio,
üurjnm ao acaso do devaneio,, quando menos
as espero c quando não as posso registrar, tí

em geral quando estou a cavalo, a mesa ou na
eumâ que mc ocorrem, prindpalmem e $ cava-
lo. Quando fala, quero que silenciem em tomo
de mim c prestem atenção ao que digo; ,*e me
interrompem, ealo-me. Km ving&m o próprio
caminho provoca interrupções na convém-
ção; porouiro 1 adobas, mais das vezes viajo em
companhia dc pcysotts com os quais não possu
ter uma conversa séria. Conseguiu Mmentç.
falo çom meii* butuca, Km umclhonten cir
curjMBiiciüd tcuiiLccc me como quando sonho,
procuro fazer com que a memória retenha os
pensamentos* mas no dia seguinte já Jião sei

sequer sê eram triste*, alegres ou estranhos.

Üm vao mc esforço por conserva los na ícm-
brEinça; quanto mais buico mais esqueço. E
das idéia* t[ur me vêm à mente, apenas guardo
uma vn^a nceordaçãii,. cxatamenie o suficiente
para que me canse e atormente.

Deixando os livros de lado c cncaruodo as
eoisa.^ com simplicidade, uotcamenie do ponto
de vista material, acho que a amor não passa
de uma vontade dc possuir o fruto de nossos
desejos, e que Vénus não c senão o prazer dc
aliviar certos órgãos, satisfação quç outra*
partes do corpo também exigem. Sede c prazer
que ííõ se tomam vícios quando carccflitíüs dc
moderação- Para Sdcraies, o amor è a necessi-
dade de procriar por intermédio da beleza.
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Considerando aten Lamente os movimentos n
díCuU;.s- a agitação fcbriE u as divagações a que
íc úntregain

1 iiesic ato de loucura, pessoas de
[õdaíi as categorias, inclusive as mais sabias.
cíítuo Zcnao e Crãtipo, analisando as emoçòe*
que suscita, de furor e crueldade, no próprio
instnmç das ma is doces stnaEiçõcs. c ti prusUfl-
Vno^gràv*; c severa que sucede tais demon.s
trações; vendo que as delícia:. c secreções _sc

kieahzairi no mesmo órgão c que o êxtase
.supremo nos arranca lamentos com o n dor.
efein que Plaino cs Lu com a razão quando aJ]r
mn que o homem rói criado pelos deuses para
servir- lhes de brinquedo. Cruel folguedo 1 t
ffcnsu que foi por zombaria que a natureza nos
outorgou c.üsa faculdade, a mais desregrada e a,

rsi;ii
,
-
1 cnmLtm; quis Com isso Colocar no mií&nrtj

llivd CS luUCOS C OS S tíbios. JuHSICÍIS C anitTUÓs,
Qu andu me rcpfüseiitn n mais CiTfitempJ ativo
dos homens, e o mais prudente, nesse estado,
cadíldero que me v;mglorui sem razãn de scr
prurienlc e Contemplativo. Os piS do puvão
abalem-llic o orgulho.

"(Juc c (jLte impede de dizer a verdade
brincando 10 *7” Quem nào admite que se

possa üíprimir um pensamento sérin jnvjtal

rnfftite. fast cemo aquele que hesita *fh adorur a
imagem de um sliíuo se nãt> estiver vestido dos
pes a cabeça, Ma fcaLidade comemos ç bebe-
mos como os animnts, o que nno en irava ns
funçue* de tiroro aspirta c pór imv em rela-

çrio a r a» s aioi. nós lhes Mimos super ioícs: jti as
iso cito sexual qualquer pensamento diverso
deixa de cxlsiir e sim i irmia faz que toda a teo
logiii c UhIíI a fl l-o SOÍla dc Platão nào passem
de I oi ices. £m codas as demais circunstâncias
podemos conservar cena decerto ia ü Mplvn.

guardar o pudor: nesse oco fiuo noi c dado su

t|ucr imaginar uma cnuJutii que n«o seju vicin
s;i e ridicuin, Tentai encontrar uni modo siihio

c discreto dc proceder i nâo o acharei*
, Akwuv-

dr»1
- i.íiyiii qLtp |V3^i hçkl* ç m -.un»« ií qtu- uoitNln

lava que pertencia jio gênero humann. O sono
abítfx e interrompe a-, fíieuidades do espirito;

aio as absorve e dissipa, fi sem dúvida um
sinal de nos.su vaidade c deformidade, coma
também um comprovam c do pecado original..

Por um lado a natureza nos impele k união
«ftwal ligando ao desejo a noisú mais nobre,
úiil - ,jgfriduvel fundão; pur ouiro, induz-nos a
JesrcspcLLú Éa r a tachã- Lã dc desonesta, a nus
envergonhar dela e a propugnar a abstinência,
Seremos lào estúpidos físsim para qualificar de
bruiLif o alü ao qual devemos n vida? D$ povos
e religiões Casnetdnivs c(rt een.is coíSüí: uferen
iIllí. socr|ílck>s t tuminãj iil^, ÍJicensus h jtjuiTS.

condenação do alo sexual, híeste ponto iodos
csEíta de acordo, sem. falar do cosrume muito

10 * HarãcLü-.

espalbutEo da circuncisão, que ê como que um
castigo- E \a\v£?. tenhamos mesmo razão em
condenar o ato que engendra coisa tão ésiú
pidn quanto o homem. C ctti lachar de ÊLjdcctn
Lcs ms partas que dclc pariitipam. Os essêniíjs.
dc qat faíg PLtnio, viveram vãrius sécutos sem
uanhciXT Lona ^imFiou umafraldg.eos e&;ran
geiros iam aumentar- lhes o mímero. atraídos
pela regra estabefecida pelos auíócloneí;. a
qua.L delermuiavu que não Livcs^m relações
sexuais com a^ iiiulhcrcs mnda que disso rcsuL
lasse xeq extermínio rnt ü 11m do gênero fiuma
no. Ei diEcm que Zt:não sí> possuiu uma mulher
na vidíj unicamente, c lç-lo assim mesmo por
cones ia, paru nãn pensarem que odiasse o bdo
sexo, I L>dos evitam ver nascer t> homem e cor-

rem para vc iu morrer. Pura destruí lo, procu-
ram um Lampo espaçosa, um plena luz; paru
Construi h). ocultam-se ao ahrigo das sombras
E* como que; um dever eseonder sfi para frizê-lo

l envergonha? .sc dt tc Jo feito: è uíifj glória, a
L
1 UC titi ugregám variai vinudcs. des faze- la.

Uma ciusM ntende a moral: a iutir& cemstituí
ism mérito. Não di/ Àrí^íon que. segundo uni
ditado de suu teera. mm nr alguém u’ beneficia
In? Os íitcji ienscs. a l'im dc pUrifiCítr a ilha dc
rseloM e Lonuiliaf a benevolência de Apoio.
pnjibiram m partos c as inumações, assim
aparelhando um ato a outro: "Om sideramos
que ev is timos um euofieqüencia dv um erro
enmclidti 1

Ucruíi povos cobrem n pane inferior dn
rosíti para comer. Conheço um u senhora, c da%
mais distiruas. que compartilha essas idèius:

eonsidcrx qtin a mastigação diminui considera
vd mente a graçs u u helena da mulher c í.|urtn

du janta cm público come o menos ptwiível.

Conheço ijsualmenie um homem que nao
suporr n o espíu ncuki lIl- alguém comendo, nem
Mifru q yc o vejam comer, ti evita mais a pre
sen ca dc nu irem quando ^ enche do quequiui

>il: Ví-va/.i ^ Ni
i mípcriçi turco na muitos lu>

mens que, a fim d c can^eguir maiores méritos,
niü ivc mostráip quando comenn, o que tá
lazcm uma_vc7 por sem anu; golpe iam o pró-
prio rosto. Scrçm os membros e nào falam com
ninguém. São fanâticc]* que pensam honrai n
naturezu alterando íl: jactam se de se despre-
z.tr c imajunam tornar se melhore* ern se
fazendo piorçsí Que animal monsirumo é o
homem f Inspira horror a íl mesmo, pe^am
llic lis prazeres t busca ecs^ar o rpal 3 Mui
tiVj procuram suu cxisténcFa “desfitando uin

vülurnário exílio o seu doce lar 1 n9". QíUitíim
na aos oltios alheios e evitam a smlde e a ale
gr ia como prejudiciais. Seil;iE. c até povos
icsiciros, ainatdiçnam a vida ç bendizem a

infi Tcrcncio,
,,ia Virgílio.
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mOTte: alguns hâ que afonríirnann o sol c ado
ram as trevas. 5>ó nos Elro&t ramos engenhosos
em nos atormentar. A isso aplicamos as forças
njdas de nossn espirito, u qual é uru perigoso
instrumento de desregramento: “Inrdizcs os
que consideram li alegria um crime 11V Pobre
tiorftcnu jã bem grandes são as d ilfcu Idades
c|ue le cumpre vencer, porque ie dás tanto tra
baliu

|
um inventar outras? Não ú necessário

quu forjes irisic/as e aborrecimentos tmaptnú
rii':- ! Achas quu estás tão bem assim, que pos
sas desperdiçar a m-eiadc? Pensas ixalmenle
que já I unhas cumprido Lodos os deveres que te

niiLurora c que «ja prvcisu criar
outros'.1 Não Leme-, infringir .is leis rs iJturms.
que são urjivtfrsois ti justas, e Ltr van^la-rias du
observar a?; ums próprias, fantasistas, ditadas
P° r preconceitos c te esforçando mnto m uh
pt.i obedecer lhes quanto mais cs

i

ranhas l

controvcrLidas? O que di/ neípcito á tua prò-
itria paróquia, tildo lc preocupa « apaixona:
nias esqueces > que se refere ao mundo. Quiá
tc um pouco pero que digo; assim é ü vida.

Os versos desses dota poetas. que l ralam
com disiblçao e discrição d;i lascívia, pare
ct-in me esclarece ia c rcaJçã Itt. As senhoras
não cobrem o* seios com gaícv? Não ocultam
os pdrrh certos objetos sagrados no-. tiEhíirc;\

curiosos? N'ao d[+H3 irts pinte rre>. relevo a seus
quiulrgl com :is sombras que íiplicatfl? ! não
'e di/_ que ii *ol ^ M vçtim são mais fones por
ícílcxão do que direta mente? Sábia r-ÊSpn^in
l!cü um epjpcio a alguém que lhe perp untou o
que ele transportavn escondido m\y o manici
"m o ttscondo c para que não saihm" Mm. há*
cm-ojs que w se ocultam pc;i que melhor se
admirem. Pois quindo Ovídio escreve: “Toda
n lho li penei a eonira o sdo

H

\ siiiin-mc castra
do r i : Marcial, por rnais que exib:i as nuduçócs
da Vèmrn, não a consegue apresentar ua plcuj
tLjdc ^ L' seus cneamos, Quem tudo dl*, empa»
mrr;i nos ii nm repugna. Quem, ao contrária
e empenha cm ter diseruio, sugere nos mais
do que comporta n realidade, Mú aipo irai

çociro em tal modéstia* ê o que ias-em Virgílio
e f uercétn. indicando apenas um bebi cnrriicilio

paru u nossa imagjntiçao. A ftçãtT c :i descrição
valori/um sc chui a maneira de falar,

Agratla mc o amor dos espanhola e íialtiv

nos, mais respeitoso tr cinriido. mais requintado
c dífiçrüírt. Não sei mrns quem dizia, nu anii-

idade, que desejara ter um pescoço de groti,
bem cumprido, para mais demoradamente
nprçciar o que engolia. Um tal de sujo se jusiífi
eana mdhor quanto atj prazer amorosii. dema
si ado rnpido e répemino mesmo para ns que.
como cu, gostüm de ãaLísfaçyci imediaia^.

ampliar ai sensações, cumpre prolongar

,u ‘
1 mudo Galo.

w pteâmbuJo^. Entre espanhóis c ítaliafios
qualquer í-in-al da muJIicr c umn rccíum pensa
para o pretendente j um olhar, um abano dc
cabeça, uma palavra, um yesto, Não vlveriíi

feliz quem pudesse jantar com o perfume de
um assado? O amor e uma paixão cm que a
uma pequenina dose de seriedade .-?e mSsluram
muita vaidade ç fantasia: cumpre atentar rmra
isso. tnsinersijOíL ãs nossas mulheres a sc valo
ri/Ltrem. a nos divertirem c mesmo se drveni
rein k nrjssa eusia; com essa unpciuos idade
qac nos carjctLTiza* queremos, nós franceses.

tudo conquistar de as^ilco. Com menos sofre
guidãu. cíjnquistando as pouco a pouco, Lodos,
«ndusive a miserável vtlhicc. cticontranjimos o
que cplhcr segundo as nossas forças r. os nos
ms>í môriios. Quem m aprecia o quem ^
quer lirar ,i virlc grande, quem sy ama a caça
pelo que caça, nãíj é de minha cscoIll; quanto
maior número de degraus mais abo se deva
quem os ^alga, e mais honrado e. Dcvcròimos
cíimprazer nos em ser guiados quando pleitea
mos üs lavores da mulher, como quando j>cpie

iramos mi^^S palácios uiiitLiOfvus eujo avesso é
dificuJlndo puf i riu meras galcfi;j> c compSi
Cndos cotredurcs. Isso sú nos traria vantagens
pois fariricnçiü parad;ts cm uiiminho c nosso
amo-i durnnn m;iis. Ao pasmí que, quiindo o
desejo c a esperança sc usunguem, nada rnitis

pude interessar nos, A mulher tudo itm d
lcuilt dc nós qu atido iuia ínmumos seus senho
res: desde que sc entregue á nossa fc c eonsi iin

cíu. virtudes raras e dtfbcts. encregase ao
ncrts+5- A partif dei monieulo ern *[u-l* fa?,

noHHft^natj rnçus lhe fjcrkmcemos. "Uma ve/
Miiisfeito o capricha não mais li^amo 1

. para us
»ossm promessas çjqmíí

1

1

V’
Um jovem Trassonldes, em tão ciu

mento que. embora dono do coração du umun
u-. H-cusou por-Mii la a 11 rn de nào saCÍãr, de
nàs5 ver Eipii^adLi pelo go/.y a ehíirna otvm que
Se dcleitavn. fim preço elevado rcumnta aqua
I idade das caittis: vede como cm noísa temi a
fon*m +l mui io panieutor dc nossas saudações *e
duprecin cm virtudü du 1'aeiEitSiide cum que as
distribui mos. O bciia cuja força, segundo S<i

craies, ç gtttntle u perigosa para os corações,
perde seu valor. É Lun cosíume desagradável e
nfciihtvt> para ,o- senhoras apresentar as lábios

~A qualquer pessoa, S4,i porque jj-rasca consigo
três ou quacro lacaios, embora “lenha um toei

nhu (le cão dt> quíll escorre um li habu lívida

pelas, bar bus. Preferiria antes beijar- lhe q
traseiro 112

I

11 Nem tió.s. mesmos ganhamos
com poÍTí Jl acordo com n realidade do
mundo, não há mais do que três mulheres
belas cm cada citiqdenta feias qtm remos H*

151 Carulo.
,l5 Marci:il
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beijar. H para o estômago sen rívê

I

de um indi-
víduo de minha rdade. um m:iy beijo nao sfl

compensa com um bom,
Na Itália a deferência c a vüntMcz.a não se

excluem* nem mesmo nas relações c©m as
mulheres de vida ai rada. que se pagam. E
assim se explicam láis atenções: Ivi graus
diversos no prazer e oa cnidadus visam fazer
com que essa* mulheres se entreguem mais
compEetatncn te, pois, quando -ye vendem, ven-
dem apenas n corpo; sua vontade fica de íbra.
E esta que se procura conquistar, c com razão,
silas isso bò sc consegue mediante gentileza.
A idéia dc possuir um corpo sem afdçlo

horroriza-me. Parece-me um ato absurdo dc
SiipcríícjtaçiiOT como o daquele rapa? que sc
masturbava por amor a estátua dc Vénus
esculpida por Pratíteles. Ou o daquele egípcio
touco conspurcando o cadáver dc uma murta
que lhe cumpria embalsamar, n ejue deu »rj
pcm LL uma !cj dcLermEnuodo que os corpos das
mulheres jovens c belas oti dc hoa família w
Jps«m entregues ao artesão trés dias depois d.i

raiecimenio.

Pcríamim fez coisa maf> espantosa ainda:
continuou a coabitar com sua è£po$a Melissa,
tticsnm depois dc morta, c a gozar ihe o corpo’
l'. naò obedeceu a Lua a uma «dèm rulmante
í ii minta quando manteve Krdimiãn adorme
eid<i durante lrcs d ias,., a fim dc poasãlú c dele™»r um prazer que ele só podia dar em
sodhít? Poh digo, du mesma forma, que amu
mos um corpo sem alma quandn a amamos
stm que nos deseje e o queira. Nem todos os
prArercü são ipu/ús; há os também doentov f
frágeis* Mit motivos, fora da vontade, podem
levar uma imilbçr a entregar scl u cima jtno c,

cm si, uma prova de afeição, Como em tudo.
nisso pode haver uma segunda intenção. H par
vcj-ícs ela se contenta com deixnr fazer: "tão
jmpasuvcl camo -.e preparasse o vinho c o
inccnsu cuhu (, .3. dir sc iu que CííLá

nuscnie ou c de mármore 111 " Conheço al^u
mus que preterem emprestar sua pessoa do que
sua carruagem; c é, nrui raro, iudu u que sào
capazes dc emprestar. Cabe ainda vcritiCar por
que lhes ugrudu a nossa companhia, se alguma
razão espêütaJ a.s inspira i ou se nos querem
com* quereriam um vigoroso lacaio. E há Um
béni que considerar o preço que devemu*
pagar píto favor, “se se dá a fiós unicamente c
=* asslnaJa ewc dia com uma pedra bran
ea ,1J "; OU se oundimenra o nosso pão com
lempcro de sua imaginação: nós t que
aperta no.í hraços, mas por muro c que suspi
ra 1 T ^ ,"

J ã não kc viu alguém vaJçr se desse aio

“ 1 2 M areia I

.

11 ^ Tlbulo.
,n J

fd.

para a execução de Icrtjvd vingança, cn verte
naridD uma mulher honesta. a firtj de que de SüJU

posye decorresse a morie do inimigo? Pois isso

aconteceu.

Os qué conhecem a Itália nau csirgtiharào
que ’s esse respeito eu mg atenha a seus exem
pios. Nesse pais as mulheres belas são mais
comuns, e hã menos feias do que no nosso,
mas creio que não lhe (Içamos aírãs no que
concerne às bekzas excepcionais, O mesmo
ocorre com as pessoas dc espírito: abundam na
ílãlia c mçnor 6 aí o número de tufos; mgs em
matéria de almas dc elitç nada lhe ficamos a
dever. Se quisesse estender o paralelo a outras
coisas, diria que quanto à valentia a situação

inverte. F/u rduçio à deles. Crísá virtude C

como que natural um nós e se encontra em
Sixtes aí classes da sociedade, mas neles é cia
por vezes tão cEcvada que sobrctíxciittc cm
abnegação c vig^r o qyc lemos dc mais
pcrfeitr>.

^
O casAmmo nesse país está subordinado a

lâo severos costumes c n mulher ê tão escrava,
que a menor relação com um estranho sc asse-
inelha aos atos mais graves; daí resulta qne
cias nárj se deletthom nunca ern ciimjiilio, A
escothu é inevitável, desde que tudo xc arreta
idênticas consequências- O primeiro passo
kxíui para levnr no Um. 11A Jtisuna é ueu ani
rnul fero/ que encadeudu se irrita c se montra
num 1'urisjso ftinda ao libêrtar-sc 1 1 r> ." É preui
sí> aírouxur lhe uui pouco us rédeas: "Vi outro
ra um cavalo rebelde :tn Ire lo. e„ 10m cindo u
nos dcrucs. lançar ?;ç eomo um ruio 1 1 n ” Com
um pouco de libcrdad^loma-st mcDOScx^pc-
ruLlt^ u desejo Je compunhLu. Assim. CtjrrcJt] os
itáUanosi cum sua severidade, um risço ipual
ao t|ue corremos com nossa lietnça, \i um cí>n

lume feliz ejti nossa leirra, íkkc tte as grandes
ousas rteehcrErn nt>ssos illJios puru os eUueur
e^mí> püjtFK numu. veriírtdetCA escoJu Uç nobr^-
zü; recusar a ofena dc um (idalgo nesse senih
do. chega a scr um ato dcscoriés, Observei
igualroenic {cada oíiku icm seu uso) que us
senhoras qutí prerenderam impor certti austeri-

dade £L^ dumas de seu wquito, não auferiram
bons resultados do esforço; ê Jieccssário, nisso,

muita moderação, e confiar na discrição dc
cada uma, pois nenhuma regra disciplinar

jiSHÍe amurradíLü intciritmente, H cvidcnLc que
deve Efiiipirur maior conftaisça quem passa
incôlurne pda prova da liberdade do que quem
anda direito porque aai dc uma escola em que
é prisioneira e se veram ente vigiada.

fossos pais educavam as filhas no LCmi-ír

da vergonha (não tLnhsm menos deaejü num

1

1

p Tiio Lívio.
11 5 Ovídio-



mcnr>i coragem* coisas que sào invariáveis
netas): nós lhes msinamoíd a Ler segurança. F
um ertí>- métodos COO vir iam às sármg
Lys que só podiam dt>rm[r com um homem de-
pois dc rn.ai.ar outro com as próprias mãos. Eu
fpjc não mais ax ambiciono u tjuc só lhes passo
dar atenções, limito -me a aconselha las, quan-
do v solicitam. Frego-Jhes pois a abstinência,
como aos homens; c se o século t por demais
inimigo da castidade, que. ao menos, ajam
com discrição e modéstia. Porque, comn dizia
Arislipo a LiTTL dos jovens que tu envergou liava
dü tê-la visto entrar riuma casa de prosLiUiiçào:
“o mal iu(j está em entrar, c sim em não sair”.

Que quem não se esforça por salvar n çnns
ciência, salve ao menos fj reputação; se o
fundo pouco vale_ preserve se a aparência.
Actu? louvável que n,i distribuição dc seus
favores observem certa gradação e não üe
aprovem. Ptalào quer que em qtsylqucr gênero
do amor a facilidade c n rapidez .sejam proibí
díHs aos interessados. Ceder impudente e preçi-
pitadantCíitL urn tudo a um lampo, c sinaÊ dc
unta gulodice dc .sua parte que dcuem assinalar
com cuidado; ao contrário. Cedendo com cons-
Liíhcia c medida, perturbam nossos desejos c
escondem cs seus. Que liij-am sempre, írnsnió
;is que tJcsf iam ser alcançada*: como Os citas,
assegurarão melhor a vitória com h rtig a. I>e

acordo com o que impõe a natureza. não lhes
cabe prnprianififiEc querer e feejar; seu papel
á aceitar, obedecer, submeter-sc, Por isso èque
:i fialurcvLi, Ihtft deu a p>ossibtl idade de cntrnr
em rd ações conoto a qualquer momunlo. ç a
ní)s só nos uüiorEou a bculdndc de la/c-ln
riiamcilLc. Estão sempre proa 1 ias para isso, ;l

fim dc o estarem quando chega n horou
'"Nasceram para ser ps^im", dm Sêneca, e
enquanto nossos apetites se maniffesLám dc
maneira sahcjtic. os ddaa permanecem ocol
tos. Seus orgaos nÜo permitem que seus dese
j (J!í se rçvekin. rrms sim que acatem. Ás amn-
^onríis cumpre .tiribuir latos comó esse qüu
ocorreu com a rainha dc Hircitnki. Deixando
nas moni íinhjis o resto de um exército conside
cavei, veio da com mais trtaçrua* guerreirus,
bem montadas e armadas, no encontro do
conquistador, E, dirigindo se a cte* disse lhe
diante dc todos 01 presçniaq que o coo do sua
vitória e dc seu valor fizera com que da viesse,

a fim dc pór à sua disposição, na consecução
éc h‘us projetos, os recursos e poderes prú
prios; disse-lhe ainda que o achava tão belo,

jovem e v]goro.su, que, da mesma bda e vigo

rosa. desejava que dormissem junios. Assim se
uniriam o homem e a mulher mais admiráveis
dj mundo c detes nascería algum st bento

iSUalmcme admirável. Alexandre agradeceu-
Shc l\ ü fim de (cr tempo purn. aceder aos ebae-

ju^ çxprcssotí, sustou a marcha dc suas torças
durante u-e/ç dias, os quais passou a festejar

alugrcmcnte cum a corajosa princesa.

Julgamos cm geral muito mui as suas ações,
corrm elas tambÕETi julg^jp as nossas. Rcconbe
ço o. confessando a verdade. &eja oil ou nãü
favorável. Lfma feia inconsEãnçia kva-as a
mudarem tão amiudadamcnlc e a nunca fixa-

rem sua afeição em coisa alguma; assim a

DCLisn íí quem alribuem tantus amEuite!;. E vtrj

d ade que s-c o amor não c violento, não c amo;
t que a violência c a conslãncin não a^idíim
juntas. Que os que estranham tal inconstância
c procuram a cauia detsa doençu a que das
k:?<i Ku-jcitas. tachando as dt* dcsn.nuradaü_
Üluníuni para üi próprios c vejam quantos 50
fiem Ja mcsnia cofsrrn idade sem qu;u, no
entanto, a coisa os horrorize ou os leve a iaJnr

em milagre. Muito mais espantoso fora se das
tivessens constância, pois essa paisão do amor
não é apenas fisica- H ac não h;t limites para n
avareza c 0 ambição, tampouco ós hã para a
I ij s ária. Esta .^‘sbrí.Tvive ã satisfação e não se

pode determinar que tenha um mesmo Objeto
Sempre c um fim previsível. Prossegue sem ecc
\ur rm sua marcha, estendendo seu domínjo-
ÜLTa possível mcnic a inconsuirii-ta 113 ais pur
douvd netas do que cm nós; tomo nós, das
podçm invocar a tòndèticta pàfK d novidade e n
mudança, mas podem alegar, a mais (o que
nãü pciíkiíios riLzrr). que compraiu níibos ern

isto é, sem terem síd(* suficicnccmcjitc

instruídas. Joana, rainha de Nápoles, mandou
esirangular AiLdícoshu seu primeiro marido»
ti mi um cordel dc ouro c prai»i por cfa mesma
tecido, porque lião 0 achara provido dc vigor
bastam c pnra nx deveres conjugais^ o que u
desiludira, dada a estatura, a bclcm u juven
tude que ek aparentava c a haviam seduzido.
Ademais, exigindo n pupcl ativo eslór
Ços do que o paus ivo, u mulher esiá sempre cm
estadó ^Eí desempenhar o seu. tm pusso que
pode ocorremos ò ctmírãr m- Por ísko mesmu,.
e-átAtícktÈ PI&UMi ecn -.nas kis que ante^ do
easamtnio, e a fim dc decidir dc sua opor tum
diule. cxamiucni os juizes os rapazes e as rapa
figas, aqueles da cabeça síih pé.s ç estas uré a
eifnura somcnic. Pode sleontcccr que, apí

r

is a
experiência, não no.s aehc :t mulher digJUFs dc
suu csctilhu.

J,

quc üpíw haver empregado em
vjiLN toda a sua hahiltdadç. ela ubtindone o leito

vouiugaf l? ". Nàõ basta el vontade para for
mar um dircLio; a Jraquczíi e a incapacidade
são eausas legíiimaí dc anulação de casamen
lo.

( Cumpre eciLrio btisc:ir ülhurc^ um esposti
mais apto li desfazer a eintiif:t virginal 1

Por Que não? Por quí: não arranjaria u-nin->

1

1

7 M Jlnvi :iS.

11 â CaLuto.
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C-um uma compnicnsãn mii?, eílcumtc du amur,
visiü que o escolhido “não pude levar a cabo
Lão doce tarefa 1

" 9 "?

Nçin Vúa parece impudente aprtíKunUr-SC
com suai imperfeições l- fraquezas a

quem deseja agradar, dar boa im pressão de si c
ser apreciado? Pd o pouco de que saiu hoje
Lapa? não importunaria alguém de quem gc>s

íasse eque não quisesse ofender: “J ^ nàd lenho

tornas 1 ^ r .'' ' £ Não há que tumer de quum com
plelou OJ17.C lustruâ 1 2 ' -" Náo basta a natureza
ter I ornado ess-n idade tão miserável, queremos
N-inda* que ÍC rtVclc .t«lIÍl-<jIü 1 Por isto udeio

'eririuar que, por causa de uns pobre* restos dc
vi&of ainda etiptizcs de nos entusiasmar de
quando em quando, tios nos agllamo* como se

estivessemoa ã altura dc itender br í th ante u

plenamentc aos ruais 3cííÍ t imo s desejos, 'Èraia
se em verdade de um fogo de palhu e cspatilis

mc ver como nos excita e aquece quando. Fio

Fundo, nos achamos uv* Lotai mente apagados e

gelados, A genu só deve cnconinu- *c cm tal

estado na ílòr da idade Desconfiai. porianux.
poih Vereis que, cm vez de secundar vovm
gunerosE} eniusmsrcio, o quaJ nüo «ie extingue v

sempre se imagina eapuz dc Indo alcançar, vos
tardar ti no caminho.

0 lkz i *i cerne em vossn 1ng:ir algum jovem
igfio rance, ainda na kfade da* coírççòcs e da
timidez - "como um marfim da índia tingido de
vermelho, ou c-uitio lírios que em rtitio as rosus
IhêH TL-llcceiM ,t> cores vivas 1 ? -

' Quurn pode.
sem morrer de vcrftmlia* pensar no desprezo
com que o uomempbirSo no dia segumtt: os
helos Lithoa le^icmuiiliüft Ju sua covardia e
impertinência, ""que Nie censurarão com seu
mIcócio rmamií 1 : a ". nunca sumiu ei satisfação
de velos pi^adi i-> w iipagndm^ E ^ lauijin oe
uma rtoik uiivamcnic vívida. Nuncn a i ri bui ã

mulher e ii sua inditcrun^a o fiuu de nu ler

» (Sum dia aborrecido çqm minhas carícíhs: ;i

princípio pensei que devesse acusar a n atureza,
p^-?is deve ícr me iraendo com pardal idade c de
mannrn pouco nmàvuL: "Foi comigo avarcn
ta.” MF por certo lirthuFT) rnzàn as mulheres de
desprezar ião magras aparências 1 ? V T

Uimen
tàvc! jmpçrféiçãu, pois cadu uma de minhas
pe^iLíí é igualrnenlc minha e nenhum,! mais do
quu essa me torna mais assencialinmie
homem.

Uevo au pubÊíOO um retfnto realista de num.

1 l# Vjrjf ilidi

'-fh Horaelu,
,ai

ld

Virgíljp.
I2J Ovídio.
1 * 4 Pf

i ftr iêHi — dlaçôí ^ CO lh id em (b)j| Lrçchos
d tversos.

listes ensaios são edtflcaiuei porque a verdade,
a realidade e a kberdndc rides reinam Rccu-
so-rne n trocar um dcVcr rtfll pur essas rcu.i nK
mtsquinhas, hipticfitíln- ficlEciai c dc asti res-

friLo. Atenho-mc ãs teis gerais c constantes que
i natureza nu.s dita e dc que üüo filhas. m;is Il-

ibas bastardaN. a civilidade e as convenções
wciais. Que importam m ^--ícios que patuce
mos ter. ncj lado dos qui: real mente temos?
Quando houvermos ac;íbado com esi-es. u taca-
remui o^ outros; Se acharmos necessário. Pois
corremos perigo ern imaginar p(.svos deferes n

Irm dc desculpar nos por PUO ttírmrjfí cumprido
os, verdadeiros, cstabekccndo ü, confusão,
Ai.sirn acLintecç. uOTrtó um certos parSfv, serem
os ÍJ irrie^n e^^c^s ç Oü Cnrnes; C cm OUttiiS

íidÇ0Ci, Cm que :is regriis da hoa çducaçãt.i srlo

poucas c sem consequência, o bom -senso faz
qui- sn observem mais c-aritamente as luiy nalu
t i i :> A iTi li 1 L lJ :m i imimerfivul dos devçrcs exigi;

tal atenção, que d] cg amos ;i negligencia lov e

olvçdà Èe>s. I
!m excedo dc aplicação as corsas

de notlada desvitt-nos ústs importantes Fácil ü

0 çaminho desse.s hyincnii que veem :.m eoÈsiis

hupcrftc ia Lmuutu ! Todas essas eotivençocs não
passam de pànt venms atrás d(F* quais nos
conliamoN c regulamos noss^ü rd ações so
Çi:o-.. mas nán nos permitem liberur rms, ames
rtumcniani noNS4>.s deverei par-a eorti u jírjuidc

jmz que. u instando Crapçis r ouropéis, no\ eia
mina etn nossa nutle/ total, pois não lhe cscy
purn ijcrn mesme íis nossa* vergonhas e o* nos»
mjn vidos pui is scercius. be ao menos nossa
pretensa dcecncia pudcitíuí obvjsir i ; r dusoo
hcriat P (u isso, quem despojasse o Jiomcm du
iào escrupulosa supentivEin verbal não eau ,

:i4

rí n grande prejuízo lio mundo, Nonsh vida c
em parte loucura ç em parte prudência. Quem
-o ^ refere ehj que su eor sidera dtreeme c

PCSpciftLvd, dei sc a metade dc lado. Não o digo
Piira desculpar me; se devasse desculpar mc dc
aM ui im vLi|s;k i li du minlmi J^soulpjih e nau
dos rncijji grrcjs; :-.;lo cxpliçgçóo* qué UífU aos
dç opinjuo çon iraria á minha c que constiiuem
lj maioria. (?: como desejo contentar lodo
mundiK n que é na realidade impossível, dirm
que “nfiu há homem capaz dc ^e conformar
coiTt tão gr:uLdu variedade de cusi untes, juízo*
v desejos 1

3

5
n

, Acrescentarei que não dcvçrn
censurar mc por apelar para amores respd
lidítrr. l-iá séculos, num devem nug.ir nu^itSjrçi
ío ;i uçri.íis I iburdades quu ;-.l: atfntiteui mesmo
em eç!cs.iástiços t doti mais iiuLávçis dc nosso*
nrmpos. Fi- a prova, cip doi* ddes: J,

Quc uu
mui i^: não ê verdade que sujas fonte dt> volú
giu

1 ' b Um amigÉi :t conLeotn c c sempre
hum recebido 1 1

J

,

tr

1 2 &
t?íçefc,i r

1

2

' TiMUihm de Bcze.
121 Saint Gelais,
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Apraz-me a decência e n ão c rte caso pensa-
do que* cscrcvendo, emprego expressões e^can
Halasas: escolhe- 35 a natureza. Não aprovo
tssa maneira dc -azcr. como nada aprovo tcn
cru oi usos estabelecidos; desculpo u porem e

considero que dadas rirctmsi ânsias* tanlu ge-

rais como pari iuu lares, lhe atenuam :i gravida
dc. CofiLimicm-íis... QuaE cnu.sa dessa usurpa-
vão dc autoridade soberana sobre as mulheres
que correm u risco de Conceder "‘seus favores

íurtivos nus sombras da noite 1 ín "'? Por que
no. ucredjtamoü desde togo no direito du nos
imiscuir cm sua vida como um marido:1 Na
realidade, trata se de um acordo çsubelccido
entre a mulher ç o homem e que rirad Ehcu; lolhe

a liberdade; e ns convenções vo I tintarias nao
admitem imposiÇÕCS. Frnhoru minha lUSC COL1

traric n tendência habitual* cm meu tempo
observei (douro if|$ limitaçtks naturais) a
oricnTação que ddendo c a^í com alguma jnsti

Çíi i.- eoriseuhriido.xnhncntc nas questões dessa
li rd cm. Só diftsc dc minha afeíçiü às mtilbcreSi
na medida cm que real mente .i setui* e com
inteira franqueia mostrei o nascimento, o upo
j[cii e a decadência da inclinação, bem como
meus em tis ternos c desúti cresse?

,
pois nem

sempre ustnmo.h Ixm dihpostos. A 4a
I
ponto

ú^ilei desmandar me em promessas, que sem
duvida Cumpri muito mais do que prometi c

míünui do que devia. Pui bica lld mesmo cm
iams ini Ide I idades contestadas e aliás numero^ Num a rompí o.nn das eisqunnio lhes dedt

q li ei íiiyumB ternura. jvif in*isnil“is finte que
fosse. l jJimain me reparei delas com rancor ou
desprezo, embora pudesse teí rAzuçs para
ijiiim, pots sempre considerei qtie uti* intimidu

efe. ainda que aLiançada* à cusia de cnmhiim
ws vCr|ionliLis:M., merecem a boima gratidão
dc ngs&a pune. àhhhcccu-mc por vc/.o

cncòleri^r-mc c impacientai -tnc tom $ua>
iiiííNcias. -st-u-s stiblçrÍLt^tiH. u lambem nas

di^ussõíífi que sc ver i rica viirti. pnrquç por
temperamento sou levado a rTranifLiniamiii

Cwm violência c u perder :l galm,,

t. Quando po:

ventura ienuram influir no meu julgamento,

mio besitri rm darijur Èbc> admuciq ações pater
iiuis e m^rdsL/cs. nau ]K>upando seu pomo
fraco* Se lhes dei motivo de queixa Jot talvez

por a.s ter Amado dc unia maneira inconium,
possivelmente iola porque demasiadít cons-

cienciosa paru o mis mi tempo. Cumpri minha
palavra em tm que talvez O iSispcnsás

M?rn; íiljjumns. sc renderam, quando iua repul.i

ção nmdq escava inlam, em condições que sem
maiores dificuldades teriam admitido que n
vencedor olvidaKsc. Mll:s Jd urna vez, um prol

de sua ht-mra. uu^jireu-mc renunciar un prazer

no momento em que fora maior. E* sempre que
0 julguei ecriü. armei as aiú tonCra mim
mtismí) dc mudo que, segui ndo-rou, se acharam
assim mais protegidas do que &e hciuveísem
obedecido a suas inspirações. pFx.^pria^_ Quanto
possível assumi aozmlio os riücús de nosatjs
encontros, c arranjei as coisas indicadas para
afastar quaisquer suspeitas. O que menos sc
teme e o que menos se vigia, e ê mais indicado
portanto tenlar o que. pela sua dificuldade,

n intuem espera seja lencado, Ninguum mais do
que uu cvltLiu a concepção^ u

Tal correção
porete ridícula em nossa cpuo e c pouL-u
observada, bím o kék Não me arrependo entre
Irmli.i dc Ler agido assim, embora }>criJeK5e

com isso.
l

‘Hujcí o qu?«!m votivo suspenso aos
muros üo templo de Netuno, a iodos revelçi

nuc sacriliquei a esjit deus minhas roupa*
aimlu molhadas no naufmgin 1 n,J

.

fc

' ]-„m outrak
palavras* opôs inúmems eom ralem,pys Hhcr
lui rnu dessa paixão perigosa e posso faiai

aberíamente. A qiraJquuí' outra pessoa que
assiru se estprimi^C lakc* üu rvspsmdesse:

cstns sonhando, amigo: o amor cm ecik lxu>s

tempos não obudeern :i tamcitiha leu Idade c

l.xm lê. "se queres submetè (o a regra*, icns
scr 1 1 dúvids .-i pretensão de unir n loucura :‘i

ravao IJI
. \cm jvir ívmt. se tievciif.c renome

çaf. deixaria de eonduzir mc como me umdvi
à> Stígu indo a mesma marcha, emboru iy resul

uu\n não icnhti iido mu tio rccompílSsíttlor, A
indk-ienda é ;i lolfce são louváveis quando
prática umn nçrío pouco recisjiienJávcj. Nhsu.
muMu mc ai Listo da opinião cumum Demais,
itessa.s qucsióci nào mu aurujasiva completa
nnsnii*. Bpscava ó prazer, ma.* nao tnc ísquu
c *á; eoriinírviivri miaio, tkn uHcrcüsc da compá
nhcjrn. momerurmea eorno uu meu ptvipruu >.

n

pouco de razão e dj^cemimcnlo que a natureza
me outorgou. Comovi ít me. mas náo me perdia
cm SLJiHiuk. Minha epirseiínuta podia iidnpiar

se pi devassidão r ao <te*rejtramen(o. rum cu á

ingratidão, ã trwção, ã maldade, u eruddnde
Não pagnva qualquer prcçi» pciu prazer que o

vicio vende* comemava me íimpEesmeníe com
suportar convcqiièncinx cieçcvsàriaí, pLits,

ciirrin diz Séiiçeii. os vícios acnf reiam
cf^nscqüêncÍA.3

T
' Detesto igual mente uma neto

sid ade entorpecente, somilcnia c urna mividadc
árdua c penosn; apm me esm* embruteee me
ítqudü. I mim mc desagradam os lerimentu»
como lis iiinchucuduríis. c Lanio os golpes que

1 r * D semidu l!l-!.|.i frase: liumtrn ncntium
teve reJuçnf. num tmpcroníntL-mçme geiiUass". l-

tareai dL> j^vr uma bMlíf# m BnunsLTjio original.
rnencjonadu peu ThibaudCC, na tdtçíkt de La Plêia
de. (N. do T.)

1 1 ^ Horãçm,
1 3 1 Terêi-icio

135 Camb,
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pfiíie-Lrajn como us que não ferem . Assim con-
SCgüF, nessas quçs&ães. um justo cqiiisíbri-o

L^Ture os extremos. O aniur é uma agitação viva
c alegre; não ]fic perturbava nem aílijda: an j

-

mavu me tào-someote e eu sabia poupar mi-
J ihas torças. Cumpre faze lo. pol* c nocivo aos
loucos. Um jovem perguntava ao Filosofo
Pítnccio se u sábio deve amar. Respondeu lliu

Panêcio: Deixemos o subio de lado-, nao
somos sab ios-, nem eu nem- lu, c não nos
comprometamos em coisa que r ao vmlenía-
rncnie oomove a ponto de nos tomar escravos
dz outrem <? desprezíveis a nossos próprios
olhos. Tinha rnzão e não devemos cm verda-
de comprometer a alma cm questau de tãu g rjj

ves consequências, a menos dc mar à altura
dír desmentir a afirmaçâ-u de Agesihu:
amor e a sabedtiria não jindnm juntos”. F por
eeno o amor uma ocupação frívola, chopante.
vergonhosa, IkgjLimji; itiajs K conduzida como o
recoineíldi^ passa a ser ucil ã saúde, capaz de
dcsentorpccer o espírito e o corpo, E. se fbssc
medico, acoíi^dlhiiria-ti-. ço-nio terapêutica.. a
um homem de meu (cmjuramento e condição,
a fim d-c dcapcfiar lhe as forças c o manter cm
forma, retardando os cfciip* dos unos. Rn-
qu&nio r\w ntm aproximamos demasiado da
velhice, enquanto no^ pulso bete ainda,
"enquanto stirgccn apenas os primeiros e abetos
branco* e oa primeiros fríriaij» du idade,
cnquiuno a Ratea ainda tern com que tecer,
enquanu nos resta u possibilidade de mover o.s

membros c um bastrlo ofm nos â ainda
índUpcnsivel 1 H *'\ lemos necessidade de scr
voljeitados por tw&i sensação que nos agita c
estimula. Vede como o amor rejuvenesceu,
i e vigorou c iilcgrou o sábio AnacreontcJ fc

dr/Áa Sócrates, em kia.de mais avançítdu do quç
a minha, de unia pessoa peta qual concebia
esse ^Cfii Í mento: l

'Com u* ombro* apoiado*
um no outro* corno *c olhássemos juntos uin
bvro. seno rcpcniinamunle uma picada. como
de uns inseto, e esxu im pres.s 3o dç formiga
mtiHu persistiu dl ir unte cinco dm* eommnítmn
do se ao rnen coração.'* Assim um commo inr
utito bastava parn aquecer c perturbar uma
ilrnu jít amortecida pela jdade e que mais se

aproximava da perfeição! h por que não? Sb
orates era homem e nào desejava, ser nem paru
eçr outra coUa,

A liiosüfia não se apoe ao.s prazeres naiu
raii. conquanto não st abuse deles. Reco-
menda a modero ç do l

1 não a fuga. II HeuscsJúr
ços vis^jn deaviaí no* dos que não sao
ualurnss ou qoi-, umbora vindos da natureza* _se

d-eiurparam. Diz que o espírito nào deve irise r

vir com o l]m dc aumentar nossus necuss idades

1Ü2
Juvenal.

fisicãH, .idverlc nos com ra^áo da inoorcvç-
meneia dc c^cíLar nossa Eoine com excesso

s

h

auoníálha-no.s a tilo nas empanturrarmos cm
J Ligar dc nos alimentarmos, bem como evitar-
mos tudo o que desperte nossos apetite*. No
que concerne ao amor. convida- nos a somimu-
satisfazermos a* solicitações da carne, sem que
a alma se perturbe, porque a coisa u5o Ehc di?.

rcspdto e Lhe cumpre apenas assistir o corpo.
Creio portanto esc.-ir certo quando pbSefvo que
esses prucctto r

, {quo considero CrtLretanló ulpo
cxcessivosj visam a-um cotpci em estado dc
desempenhar seu papel. Quanto a um corpo
debilitado, parece -me inútil tentar aquece- lo e
animá-lo mediante processo* arlifLCÉaLs. ou
recorrendo h imaginação a fim de lhe devolver
u apciití; c n alegria que já nào poi^ui.

Rodemos dizer que enquanto permanecemos
ncsJa prisão terrestre pada nos abta exclusiva-
meiue n aíma ou ò corpo; que com uma t?.t d:s
tingào desmernbramo* o homem ern vida: c

quu c tão normal senti tiiion <h prazer quanto o
sofrimento. Assim, pnr cxcmplu, gr açaí ao
espírito dc penitencia que os dominava, a dor
enusadu pdos pecados era seruida pebs santo*
coirt uma infçnsldadtí que o* Icvavti ã perfci

çao; e em virtude da Irtimran união enUtcntC
entru ti nlma e o corpo, o sofrtmcmo atingia
tunibcm éste. embora nm estivesse direta-
meme ligndo à tausn mc.smn, do lormemo. Mas
os sanios non sc coittenrav^m com o faio dc o
corpo iicompanii ar a alma nai. suas desgraças,
infligiam lhe ainda tortura > atroícs. q fim dü
-que ambos os mergulhassem cm um cjuado dc
«ofrimcmci que julgavam imu> mais salutar
quanto rtiids an.udo.

h&vcra injustiça, nQ cii*o dos profere*
sensuais* em (az^r cum que n alma sc utlicic uu
ildus panicipt? conHn que pur obrigação? A
meu ver cabe- lhe, ílo contrarku buscar c
Umumiaí csító prazeres, e urienta bfi; eomo
inoibêm lhe eompuui, quando sc trauí du pruze
res que lhe são peculiar^ comunicá los ao
eorjHí e cslbrç^r sc por que lhe .sejam jgradã
ve is d útciíi. Pois sc c ríimávd dUcr que o
ctTixi não deve procurar *ua satisfação cm
dçti íntimo da alma, tampru^co seria jusiif]-
eivul que cslü dcleitassç qoin projui/ii
daqude.

Nenhuma uutra paixàii poderia excitar mt
Ogora. Outros buscam seu prazer na avore-za,
na ambição, nas demanda* e disputas. A mim.

cj amor nu: inicressEtriii. Dcvulvrr-me ia o
Luidndo com minha pessoa* a vigilância, a
jnvj alidade; lar ia eom que os tristes sestros ds
velhice não me desfigurassem; t dúviJn
me induziria a estudos útei* c louváveis que me
tornariam mais querido; libertaria meu espirito
do desespero e da falta dc confiança em acus
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meios; aíasinr-me-ta de mj] pensamentos abor-
recidos, dé mil melancólicos desgostos que a

ociosidade e falia de saúde provocam l e. polo

m^n-ns cm sonho, aqueceria est-c sangue guc; a

natureza começa a abandonar, sustentaria c*(a

LEibcça que se inclina, distendería estes nervos
c outorgaria um pouco de vigor e alegria de
viver a este pobre homem que caminha a gran
dei paisos para a ruína. Compreendo porem
muito hem que o amor ilãu kc ncLupgra: por
fraqueza c experiência nosso [tosLo se faz mais
CAEgcrttc e requintado: c lanto mais queremos
selecionar quanto menos possEbil idades Lemos
de ser aceitos. Reconhecendo nossos próprios

defciEoíi. to rnamo- nos ma is dàsttotiilados, c li

inidoH. Nada pode assegurar' nus que sejamos
amados, dadas as condições cm que íuin ntha
mos s as da juventude entusiasta e viva. “que
cxíhe um membro incansável e mais ngído do
que a árvore plantada na colina 1 J Envergo
nho-me, mesmo. dc sua companhia, pois nada
lenho ü moHtraf-lhe senãu a minha misfcrla.

“Para que a alegre mocidade uonlcmptc com
gargalhadas a tocha a derreler-sç !j *

Os jovens tem a fbrçií t a razàu. cumpre -nos
Ceder Ibcn a lugar que não mais podemos ocu-
parL esses brotos dc beleza não devem ser
manuseados por mãos calejadas e canâadus, e
0 cmprcgo de meio*: materiais nãa pode mais
Èwut&r-lhes, como bem o disse ecri» iltiWo
aniigo dc quem zombavam por não ter eonse-
gLíiiio Conciliar a* boas gruças du jovem que
cortejava uHtfjduaititfiu: “Meus amigos, queijo
láo ire sco não sc prende ao anzol," O comer
cio a moruso exige equilíbrio c Oírrespon
dêrtcia Podemos píigar outrou prazeres* com
recompensas dc diversos tipos, nias este m'.

cíun a mciunu muudsu Na realidade n prazer
que damos c nos mais doce. Imenso c generoso

^Jü <J que recebemos. Tudo dever, c
comprazer se em mamer relações com seu cre
lW, rj crtraeEcrífiEiiM> de umu jlnut vil, i; n^, n t\
itde/a, íraça. intimidade que um homem dc
nem possii ambicionar cm lais condições, Se as
imijfiçrcs só nos podem oferecer seus encantos
P°r piedade, prefiro ainda nso ns ler. n viver de
és.010 1 as. Gostaria de solicitar seus favores nos
ermos que vi empregados na Iiália pdos qUc
enganam áiciâiivtis: "Fu/ei me algum hem
par vós mesmos.

1
' Ou como Ciro exortando

seus. ^oJdados: ‘"üigá-mc quem se ani c a si pró
priu. Aconselhar me-ão a voltar me par;i m
mulheres que estejam em condições iguais às
rn in h as. Lindo resultado t ”Nâo quem arriin
car o pelo de um leão morto 1 *

Xcnofwite acurava Mcnon de procurar o
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amor dc mulheres que haviam ultrapassado a
idade de amar. Pois eu acho mais voluptuoso
simplesmente contemplar um casal dc jovens
araortjsoj do que participar de uma união
lamentável e niortâlona. Dci^o esta solução at>

imperador CialbíU ao qual sõ apeteciam as
mullieres velhas e enrijecidas: ou àquele infeliz

poelu que evctamaVa, referindo se a *i mesmo:
Oiíalã Cm meu cxíEio posí-n vçr u beijar hovíj-

mtntc sçus cabelos bíanoji e abraçar leu
magro corp^ 1 36

r

"

No primeiru plano da Icitira cofiihCo as bele-
ias artificiais. Emooes, jovem adolescente de
Quio, imaginou que, em ^>e adornando, con
quitaria a bclç^a qutí a natureza llie rccu.sara,
rncomrandu n filósofo ArctotLflU. perguntou -

II to sti um sábio podia enam<>rar-sc. H
Sim,rc&

fmndcu ci interrogado, desde que não sc trate
de uma he!e?u falsificada cqttio a tua."* A feíu
ra dc uma velhice não dissimuladn è menos
desagradável do que se escondida sob arrebi-
queiv C primadas. Titn suma. diria de bom grado
que o amor sõ me parâcti natural n:i idade mais
proxtma du infância. Míik que não se come a
Cíd^n ao pé da letra, H l> mesmo digo da hele
íli: “quando um jovem de eabdos ao venlü
p^dc. Ctllrc uni grupo dc rapar ifcías, iludir, arar
un de kcu pmprio sexo. os olhos mai* pcri^píea-

íícs
1 31

T

." Homero acha que cia só dura a(c Mir-
lorem os primeiros ll«s dc barba e Platão
suslcitia i[uc fluo vui lãt.f longC- Por íkmí o
ndi^c;i Bion cliasTtava u buço dos jovens dç
"Ari.sLti(çiujnes* a "Hnrniodiíinos 5 jil ". Já na
tdade madura está a heleznd^eloc^da. c não há
eoiiin referir se ti velhice “O amflr voa longe
this carvalhos dosfulhmfo^ 1 :i

Míirgctridi dc Nuv-irrcu como tuuhier. pro
ciir ri Nvantíyar sc n pessoas de seu sexo e no
enumn> afirma c^ue $ partir dos trinta umu mu
lher deis a dc ser bela para scr boa. Quanto
rtienos esse deus reinar *shrv no^sa vida me-
lhor f-vra I A belcíín icm urn ,iembÍMite inramii
c na stm escola, no contrário do que acontece
geridmcnic, esiudos c exercícios con d u/cm à

ignorância^ isto é, <ís discípulos é que síkj mes-
tres.: "ü amor não conhece regras 1 Não há
duvida c[;ue a bçkvít KLibretudo tedu/ quando n

ela Juniarii a inocência c u tinvide/; defeitos
u- erros dãn lhe graça c e conquanto seju

ardomia e sedenljj pouco importa s? moslre
imprudente, mesmo porque nunca parece mniu
r^tliosa du que quando se esihc loueamviiit:.

1 1

1

G-vídie.
Jfl

I lorãcuci

,

13 11 forque matavam u íiHuí, voiuü A riiíLuplíin

L- Harmõdio Licih^m açahíwlo cúm o poder ül-j

Tirpnís

13í
Hcrácio.

14ú
Sãr:. J^rnniinn.
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Dar lhe umaorieníaçào sensata é viotenLar-lhç
a divina liberdade,

Pc-
irJ unt Eado. vejo amiúde as mulheres fase-

rejn do amor um problema esp-iriiual despre-
zandf} ü ^iLcKÍaçao elos semidOK. Mr^ quum,T5

vestis, por Quiro lado, tenho visto a beleia dn
corpo Icvll ias a de-scuÈpar a fraqueza do espiri-

to ! O que nunca vi ainda loi um espirito, por
brilhante que fosse, induzi las a acolher com
simpatia um corpo decadente. Haverá alguma
delas capa/ dc (como queria Sócrates) trocar n
corpo peio espírito e comprar com os seus
encnntos uma cultura FêIosúJwa e moral? Seria
nn entanto o mair.ir preço que poderiam ;dcan
çar. Determina PlílLcki em suas leis que quem
tenha rcali/.ado aEgunia façanha de grande uti

Hdadc tvã guerra, adquira o direito de, duranfe
toda a campaiíhiU e qualquer que seja a nu n

idíftju e Fciúrn, earipir cotno rucom pensa os hei
joí, ç us fuvnrcs dc quem quiser. O que esse
filósofo considera justo prémio ao valor rnjti

tar deveria npEiuar-sc a outros valorei igual
mçn[e, híãu haverá nenhum que àquele sc
subs-Litun nu go/iJ deste amor castoí E digo
caslo porque "se nos ocorra iravar a batalha,
riLio passa de um togo de palha em que

chama rião tem força. nem o furor dã
fruto

J

1

. hm verdade os vícios que se sufo-
cam no pensamento não sào os piores,

Para acabar com este comentário prolixo
que deu azn a um fluxo de palavras pouco
comedidas e por veies Enümvcnicntcs: IL

yssim
csi do seio virgem a maça, presente furtivo do
bem-arnsdo. Esquecendo que o escondem sob
n vestido, er&iie-&c ao ver aproximar-se a màc e
° frutlJ a seus pés. Eis que úc rosa se linge
o reu rosto revelando a falta comenda 1

psr;j acabar, portanto, eom esjc comenlário,
direi que machos e femeas saem de um mesmo
molde c que. salvo pela udueaçao C «s COSlu
mcs. cm bem pouca coi&a diferem. Fíatâü dã
lhes em sua kepublica os mesmos d irei Los e
deveics. na guerra como íla paz. F o filósofo
Annstenes nào estabelecia distinção entre a
virtude do9 homens e 4 das mulheres, è bem
rnuis dificil acitsnr urti sumo do que deseulpnr o
outro. Atente se pam o ditado: n rolo ri sc do
esfarrapado.

pp" Virçffw,
* 4 a Caíulo

Capitulo VI

Dos coches

í: Tátil vírifienr <jue os grumk, atiofcs. ao
traí ar da:, uuusua dc mis a\i quais imos. nâq .se

referem apenas u« que acreditam serem verda
doiras, ma.í inmbern às que nào imaginam jus
um, conquanto compnrrcm alguma hckza ç
invenção E)ir su ia que pensam ljs pressar x de
maneira utif e curiu desde que expresscnri
uom uiJenro. híào poclefkdu e:,Lar seguros da
cauia principal, enumeram umas tantas ou
tm. na esperança cte qut s< encontre ppr
acaso entre claa: w Ní(t basia indicar uma
cülisu; c prccifift apontai muttsts. embora m
uma seja a boa 1 *

Quereis saber de onde vem u hábito de abe rt

çqsu os que espirram? Produzimos Lrcs espe
eies de ventos : 0 que sai po* hatxo ê dernasiodo
Mjjo-; O que s:ti d-.i Ltíh:-:l recende Comi lança; 1*

icrecim ê r> espirro, e eumo vem da cabeça e
nào se presta a nenhutna en’(ica nos o ctcolhe-

3 q 3 LuCréciü.

mas bem. \no zombeis du sutileza, pois è.
dizem, da autoria dc Ati.siõceles-

Parcce-mç ter tido em PlutarCd (que é entre
1^ autores de miulia predileçào e qec melhor
mre a arte n nature/a e a razáo à ciàpcia^que a
euuaa d;t revolia ^ki esEõntago, comum cm
quLMit vujjii p.:tr mar, titã nu mude: c explica
cttmti o medo pode provocar (ais eleitos. Fu
t|i-ií sou muito sujcLtu a esse tipo de enjoo bem
Kci quu LEitia lai eausa oãu dij. respciio ao mçu
cano, ç o sei por cxpuriènciít mais do que pelo
Nicjocíriio,

i
1' sem ir buscar provqs contrárias à opinifío

dc PI ut arco nos arttmais. e em paniculnr nas
purços. que .1 apreensão do perigo não per
lurba c no cm unto enjoam, direi 0 casu dc um
iTiuu amigo que, sujeito çgualmçnEC a esse mal.
perden a vontade de vomitar sempre que se viu
tomado dc pavor durante atflumji tempestade
ü que lhe umrrcu duas ou 1 rês vezes. E poderia
EambcjTi citar Soneca: "tüiava doente demais
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para pensar no perigo” Xunca Livc. sobre a*

águas ou alhure.% um temor que me pertur
hasw a ponto dc perder ,i cabeça, *; nt> entanto
eorri; muitos ri seus cm que o medo se juMifiea-
TVA. SC c que se justifica quando só a morte há
que se prever, O medo tanto pode nascer da
falta úv. inteligência como da luEsr. dc coragem;
íodtfs os perigos que enfrentei, enfrentei Oh de
olhm aberto.1

;; dc rcsio acho que. mesmo paru
ter medo, ú preciso alguma coragem, b o medo
Jícrviíi mu às vezes para ordenar a íuga, e

assim safar- me de uma iluaçao diííctl.já não
dip-o sem temor, porem sern pavor. Senti me
em ao comovido, mas não atordoado e desespe-
rado

Os grandes espíritos vão mah longe e dào-
nfjs exemplos não &jmcrttc dc retiradas serenas
e coroadas dd êxito. mas ainda executadas :dti

ViiiTlenlc. tds a pmpósito o quu nos conla Alcc-
bíadcH, a respeito de Sócrates, dc quem riu

circunsiãniuia üm questão era companheiro dc
armas: '‘hoconlreros. Ladicz eclc. upõs u der
rolã du Tiosívi? uxcrcilo nu reta guarda das iro

pus. Observei -0 à vontade e sem nada temer
pof mim porque possuía um cavalo e dc ia a

Pú. Aliás assim andara durante iodo 0 uomba
te. Verifiquei desde logo quamo era prudenie ti

resoluto em comparação com Laebez, bem
como a atitude que mantinha, cm nada dife-
rente de sua murteira fiubtitiaL Cornarvara mj ,

firmeza c lucidez: obwrvava. ç viu tudo 0 que
ocorria ;u> redor duftn olhando ora pata uns
ora para outros- amipos e inimigos. E çom u
JitesiTio olhar ti li tis anitnitva a a outros
demonsiravti estar d Aponto u vender caro a

vidn. I isso o salvou
„ puis não sc ataca quem

revela tal disposição, ao pusso que sc corre

PW dc quem á empurrado pelo medo." Tnl í
0 tCMemunht) desse grande capitão d ele nos
pnwti 11 que consininmtir. diai ínírnanití, ;i sutwr
que íiudu nos cs|Hie niais ao perigo do que u
csa^ruitu desejo dc evitâ lo. "Quanto menos
medo se tom. | mji ll> menos parigo sU enriV 4 -*

"

I- erra 0 povo quando úk '"fulano temu a
moríe" para significar que nela pensa 014 a
FJrcve. A previdência santa di/ respeito no bem
po^ivul como ao muE; ptjnderar 0 per

1 fio ê, aié
ecrio pomo h n contrário de icmé-lo.
Mão mu sinLo bastante forte para resistir a

essa violenta sueudidcla do mudo. ou a qual
quer u-LLlrji paixio vcêcnentc, se algum clJ ;j ei

scniisse estaria perdido e nunca mais me iteu
peraria. Sc alguém Dm&t com que minha
« 3ma perdesse pé. não tomaria cJ;l a firmar s-u,

pc^r mais cuidadosa e profundamenre quu sc
lij-mlisassu. Mão cun^cgu iria ciciuri/ar a icridii.
l‘or feliciduíití, até a^or;i nenhuma enfermidade

1 * 4 Tiio íívk},

a aiingiu gravemente: a fada assalto opus alê
hoje boa e decidida resistência, maa a primeira
quç a aburar, deixar-me-á séíti recur.sofi pnra
continuar a lutn- Não sou capaz de rtnovar um
Esforço C SE pc.hr algum lado u dcqnç se rtíiripe,

ci-i-mc desjrmparadu u afogado irremi s.-jivd

mente. Di/ EÀpicuro que o sábio nào pode
jturiea chegar a um e^ado dc alma contrário a
seus princípios. E reclino- me a apiícnr a máxima
um sen tido Inverso c penso que quem uma vez
foi louco jamais hirnará a ser sábio.

Deus dã t? frio segundo a roupa u a mim as
paixões de acordo com as minhas j>osíífbEÍL
d ades dc resistência. A naiu™ descobriu me
de um líldü c cobri Lí -mc de outro; tirando mc a
lorça. í!liu rne n insensibilidade; c 0 medo,
ulúm de embotado, ê cm mim duin-irtado pela
ra/íio.

Niio suporln muilo lempo os coches, as (itei
ras c os barcos, c na juventude os suportava
Lundu rnenou. Detesto qualquer out.ro meio dc
Jocomíjçao que não o cavab, na cidadu c»nm
no campo. \ litdra ineoinoda mu ainda nnm
do que o cijchc c peto mesmo motivo prerlria os
movimentos de um mai agitado, embora pert
giíso. aos das águas cnlmn.^. O luve halutctiu
que provouum o^ r^rnos pvrturbs mc u estõ
mago c o uurçími. Assim igual inunru um ns^cn
lo que vacile. Quando u vento ou a correnteza
rtus irniíde com urn movimento regular, ou
quando no-jj rebíicLim. a uuscncfa dc eboqücs

sim n nenhurn inuômoéo; c.s ^
uai) suporto sào os movimentos brusuos e kti
os; não sei como explicar oom e^sttidàu.
AeoíiJitlhiiríinn mu os mcdtcos. prira remediar o
inconvcmertie, :\ apertar ronumeme o Hnixo
ventre com um;i u>alha, Não 0 experímeoiei
aindu j^irquc lenho pior hábito reagir utMura os
Int^^ defeito* c prueurar suhmciú los n minha
vontade.

Se min ha rnenviriti tosse mais eficiente, não
wnsideraria^imiL purd:j lenipo enumerar a
variedude irdimta dos meio-, du unipref.n de cu
di.C!> e cnrrtas ng guerra. Variaram segundo as
nações ç os íumptis:. foram dc grundu utiJidadc
e çliciêiiutLi c é espantoso que não tenhamos,
bastantes documentos a respeita Dír L-i nf^enaí.
que em lumpos nin muito rçmofos os húngaros
as empregaram com cxEiq contra os turcas,
El avia cm cada veículo um soldado armado lIl-

escudo c um iTLosquuieiro com vários arcabu
zes profitus para serem usadns, ludo coberto
ftúT um foldo espussn semclbante aos quu usa
mu-s nus ncsaosj barcos. Mais de ires ml assim
se aprcsçiiiaram no campo dc bala lha. b Ingo
riepoiji da carga de arLilkoria, atiravam nu Uü
cnigu com os arcabuzes. 0 que já lhes dava *\

ituma vantagem, e um seguida lançavam st au
aüsaiio. Empregavam nos também contra a
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cavalaria e deles sc valiam em caso tíc sur-

presa como abrigo ou para fortificar o acam
pivncnto- Conheci um FidaEgo que não gozava
muita saúde c que não encontrando cavaio quu
pudesse cavalgar, por ser demasiado gordo,
percorria a rcgtào fronteiriça em tim veículo
análogo uo que descrevi. E davn » bem com a
solução, Mas deixemos dc lado os carros
empregados na guerra.

Os reis dc noMct antiga raça viajavam de
carro de boi, Marco Antônio íbt o primeiro,
cm companhia de - uma jovem mosieista. a

fazer sc conduzir por leões atrelados á sua car-
ruagem. Pôsterjormente assim fez Hcliogà
h,ilo. proc 3 am,indü"Sc Cibele, mãe dos deuses,
bm dada ocas iao mandou atrelar a seu carro
dois tigres para áemelhar-sc a Baco. -e de outra
ieila ui iliííju sc de dois veados, aimo igual-
roente, cen,i vez, empregou quatro cães, tendo
mçsmo . complctamenier nu, ordenado 3 quatro
raparigas também num que puxussem seu
pomposo coche. O Imperador Firmo prefçna
uvcstru/.es enormes, tuo grnndç<. que seu carro
mais pn recta vo.ir do que rodar.

Eafíüs invenções extravagantes Êtvnm-mc a
-crer que os monarcas dão mostra de püsrlani-

mfdade e de que nao compreendem real mente
o que :>rií], quando, mcdianic despesas ;ihs«r

das. procuram valor i? ar -si-, Isso podería des
Culpíir ** cm país i-strangcim; rmis cm sua
Icrra. onde: tudo podem, sua dignidade já lhes
deveria bastiir, Por idênticas razões, considero
que um fidalgo nno deve vestir se de um modo
especial quando em ‘10:1 residência; a própria
casa, o trem de vida* a copinha ulcgium sua
condição üúcial. Acho ]Xir isso justo ü eorise
(iui que dá Isófii ates a seu ret; ‘Ter um interior

com móveis esplendidos, porquanto passam
aos herdeiros, evitando quaisquer munill
ccnciaá efcnuiras,"

Ou ando jovem, gostava dc adornos; não
urdiu tMLi.ro meio de realçar me e n coi&a não
mu ns>icptáva rrtnT.1 A* belas vtíxnmtnlns não
vão bem entretanto a todo mu tido, As comas
de alguns de nossos reis revelam a exagerada
poupança que faliam cm ludó o que lhes dmu
pessoal rmín tu respçlto. c eram grande. i: pode
rosos monarcas. Demtktenes proflígava as leis

que determinavam o pagamento com os
dinheiros públicos das festas e jogos em seu

paaü; queria que a grantk/a de sua pátria sç

manifeitafise ruís frotas e exerçitos preparados

para a guerra. F é com razão que acusam 3 'eo-

frasio por defender idéia contrária em seu livro

*í*bre íi riqueza. Aristóteles observa que tais

festividades só são apreciadas pidu populzfeho
c se esquecem ao terminarem, e diz não haver
homem sensato que as possa levar a serio. T ata

libcraLidadcs seriam, a meta ver. bem mais dig

nas da majestade real sç empregadas na Cons-

irução dc portos, fortificações, edifício!; sun

Um sos, igrejas, hospitais, eolégios c boas
estradas. For assim rer agido deixou o Papa
Grcgòrio XI II uma lembrança que se perpe-

tuara, é nossa Rainha Catarina daria Lestermi-

Tlho de sua TnngniLfícència se os inems dc que
dispõe eorrespoíidcssem a seus desejos, Muito
me entristece que a construção da “ Ponte
Nova ien h a sido tn ter 1 ompitj a em nossa gran
de capitai e que o destino rcão me permila veda
concluída,

Dcimois. aos espectadores, ditas solenidades
parece que sc rcaliüíim a cxpcn,sas suaa que
lhc!> çxibíím .suais próprias riquezas. Os pi>vo\

gostam que seus. rei.s façam o que queremos
que ruçam nossos criados; tudo no\déem mm
abundância e cm nadn loquem. Por isso o
I mperodoi Galba, saLtsieiio com um músico
que o distraim enquanto ceava, mandou bus
c;ir sua bolsa e deu ao arci^la Um punhado dc
GíCudoS. dizendo:

i4 Não é dinheiro do povo ; c
mru Éntfc[an.|fiii corno quer que lem o
povo razão, pois L-iti getal dedica se üô prazer
de seus othos ü que deveria destinar a satisfa
íer Ibe n ventre. A 1 ibera Itdade não sc justifica
nos reis, Us particulares lem mais direito a da,
pnis. a rij.tor. um rei nada pí^ssui de vçrdudcir^
mente seu e deve- se pnr inteiro at>s outros, A
udminisirução não foi ui eüvU« pura ^ bcui -tio

fidittirristradúr e sim para o do íudniinistrado.

Nfw sc eria um .superior cm vistn de sua pnV
prta vrmiiipein. cm beneftejo do inferior; 0
médieo c feito p^m o tkicnte e qualquer magtS
traluru ou arte lern upi objetivo situado fora de
si. jii o dizia Cícero. Portanto, 0$ prctíepUJres

àm piintiptü, que s« esforçam por Ibes ançul

çar desde a tnlãncin ;i idéia dc urrm gencrosi
dadr ncoessâria c lhes ensinam 0 riída récu^^
rern c a cudn darem (educação niuíto cm vu^a
bà tcmpo)T olham rrjaÍN para Mtu i

í próprios mtc
rcs^cs do que para os de seus senhores. t>u

compreendem mal acus deveres. £ muito fácil

Lndu/ir á liberalidade os. que a fniílcm praticar
a ç*pcns.na alheiaí, Mai. como lhes somos
reconhecidos scgurtdo m meios de que dispõi-

quem els 3'az c não segundo o vabr íb presente,

Laís prodigalidades nàn são sequer devida-
mente aprceiad^s, Não é pois a libcr»!klrtdc

un-ui grande v ir l ude para um rei; é, idíás, a

única, como dizia o lirtHio Dbnísio. que se
alia muito bem ã tirania. A cases príncipes, cu

ensinaria dc preferencia csie provérbio de um
Lavrador da antiguidade:

rL

Semct£ se com a
nino e não com o k^çíj do semente aberto 1 A 6 ,"

Cahe distribuir a emente com cutdíido e nào
cspalhá-la ao acaso, Cumpre- lhes pagar os sur

1 A 5 Pluíarcn.
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vlçoü de Lauta geme, que é preciso que o laçam
com kaldadé c prudência, £ preferiria um
príncipe avarento n sabe- lo de limn überaH
d ade insensata t Indiscreta.

A virtude predominante cm um rei deve ^er
3J1ÉC5 a juiiLtÇü. e dc iodai as partes desía a que
rnefehor lhe assenta é saber disLrrfruir suas dãdi
vas. As demais justiças exercem-d as os reis

através de jjiÈermedinri-os. Uma larpucza ir¥io
derada e um meio ineficiçnte de angariar sim
pal iai, porquanto aCitna maio- número de jhís-

sü|*s do que íti que arrai. "Quanto mais sc
exerce, menos se pode exercê-la: e haverá algo
mais lo lo, quando se deseja fazer alguma
Cí>üa, do que se tomar incapaz de continuar a
fazè-bi 1 4fi ?

11

Praticada sem levar cju tunia o
mcrític a liberalidade cn vergou liu quem a rece-
bc- Alguns, tiranos foram sacrificados ao ndio
do povo por aqueles mesmos que injustameme
lujvinm cumulado dí favores. Tais beneficia
dos, na ãrtiiu de assegurar a posse dc íícuk
bens, timbram cm üeumpanbar a opinião pit

büca oitóniitrido Ódio e desprezo n &eus
bun feitores.

Os súditos de um príncipe que esbanja suas
íliíidivEj^, loiuiun se clcs próprios excessiva-
mente exigentes; nm sc conduzem pela razão c
smi pelo citem pio qgc &e lhes apresenta, Em
verdade deveríamos, enverF.onhitr nos dfi nossa
impudência. Pagâ/ nos pdo que fav.cmos já é
dtítuisiado, pius dévemoíi ao nosso príncipe
ohrt&açoes naiujãte. Nàú lhe cabe portanto Co
br ir nossas despolis, hasta que nos ajude ;i

ci.tbri las. O dcmai.s- é hhcfaJ idade e nâo pode-
mos exigi hl. mesmo porque a pabivrn lilierrili

d:uk iinpNcn a ideia de liberdade, isto é. de dá
diva voluntária. Por ouiru Judo, não
çostumanios contar recebido rnas rão&o-
mente o que receberemos no íuturo c por ijíscj

iÈUíintti mais urn príncipe se empobrece, dando,
icijtm rnènou amigo* tem. Como suciar .ipeihcs
que st -urn p liam nu medida Ctti que *e sarisfd
íttrj? Quem íuiscnl por adquirir não pensa no
adquirido. A cobiça caracterizai pebj in&r;i

iidao,

0 exemplo de Ciro pode .ser úlil aos reis de
nosso tempo para que distingam quando
empregam hem ou mal os seus favores,
kíostrar lhes n como, dlsÉribuindo-Os dn ma-
nçirn por que o- faria. c&se soberaníN teve a mão
mais Icliz do que eles. os quais, após esgoiar
seus recursos, veem se forçados 41 eomrajj
empréstimos juniü a üúdltos que nío conhecem
bem e a pedir, antes, ao.s que mal trataram do
que aos que beneficiaram, uma colaboruç-ãn
que de colaboração só tem o nome. O teso cen-
surava a Ciro sua prodigalidade e calculava

lJ|É
Cíeení.

quaisto Lena 0 íeiouno se cie fosse mais parci-

monioro. Ciro teve a idéia dc justificar sua
liberalidade C, enviando mea tiigcirus a todos
os que havsa tratado de maneira parUcular-
mcnle generosa, pediu, 0 cuda um. um auxílio
em dinheiro, a íim de sair de uma Situação diíl

cil. Quando chegaram as respostas, verificou

-

«e que. tendo julgado insuficiente devolver as
sumas recebidas, seus amigos haviam acres
centado mais algum dinheiro de suas fortunas
pesíoíâi.s u o Loial ultrapassava a.s.^im n de
muito, a economia que no dizer de Crcso o
soberano houvera reafú^o, F disse Ciro:
N flo aprecio menos do que os onlrus rj rique-

?:h, mas creio saber melhor administra la; hem
ves quüís poiuco me custou itngiu-iar tio Ué is

amigos, hem melhores tesoureiros do que le-

riítm sido os que porventura pagasse, pois não
lhes eomprjíria a amizade nem a gratidão. 3 :

hem percebe:, lambei rs que assim guardo me-
lhor üü meus bens do que .sc os conservasse um
mfíLJs cofres, despertando a mveja e o ódio dos
outros príncipes.'

u

Os imperadores justificavam q& jogos c as
festas públicas dizendo que sua autoridade (uo
rncnoi upurente mente) dependia Uí votitacSe do
[tovo romano, o qual se acustumari, há muito,
a lais divertimentos c eKMssos. A princípio
u(i iibcra aos parLleiil^ircs sustentar e mantff
coni sc 1 1 dinheiro fcsLÍvidade.s; mas 0
ctiriiur destas mcxlifleoü sc quando Oi que Sc
tísrnfl.rnrn Mmhores se encarregaram dc propor-
cioná-Jas: Q dom feito a um csifanliu de um
dinheiro lotp nd-n ;i outrem, fLãi> deve ser eou^l
derado um^ liberttt Idade' V Filipe cserevia
ncíicíi termoii ,l seu fifhu pura censurar lhe ú
empenho qué demostrava em conquistar a
dctlieuçtui díis mncedônlns mediariie prti.çortl.éfi:

"Desejas, então, que teus súditos ic olhem
como seu tesoureiro e não eirnip seu rei?
querei:, iiíu sibto, eliattur ti>j a Li com LtlJíS virilá
dc^ t nãc* com teu dinJiciro,"

Kao obstam c, eram nqtúteís qs coisas que
se vium nos circos De uma feiui, nu reinado
ele FrííbOi plantaram st all inúinertis árvores
frondosas repre^utando uma Horcsta espessa
ü nda sç lançaram um milhão de avestruzes,
cervos, javaiis, pura que ü povo se divertisse
cm caçados, No dia seguinte tnatíiram-sc cem
lesous, cem leopafdm c trcztmox no 1 t?r-

cciro dia irctentod partí dc ííljsdiadurvi ctim
bateram ate a morte. E belo era p csptiãeulo
doi grardes anlateairos revesiidttsde m:trmor& l

eam estátuas e decorações suntuosas: H, Vcde
as quíí ornam cn ícairo êt seu pt^ti-co
dourydo 1 AB

.

1
" Dt aho u buíxo alinliávam-sc de

1 + y
Ed.

1

4

w CaJpõmiü.
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sessenta a o Éter ta degraus., de mármore igual

menu; e guarnecidos de assentos para cerca de

tem mil pessoas comodamente instalada!;:

"Vós outros cujos bens ns leis nao Laxam,
abandonai. ->t; iendes vergonha. OS assentos

destinados aos cavaleiros ' A Abriam-se na
arena covis de cinde saíam feras, ou se inun

dava o picadeiro com águas ptofuíidas cm que
pululavam irtürtHLros marinhos e barcos de
guerra num simulam de balai ha naval Seca-

va sé novamenie o circo c recomeçavam as

j List as dos gladiadores; final mente cobriu-se n

solo de vermelhão c estoraque c servia se um
festim ao?> espectadores, "Vinm* muitas vexes

uma parte da arena abaixai su_ u do n bismo
entreaberto surgirem feras e toda uma Horesla

de árvores douradas e cor de açafrão. Vimos
ni:iji sarnenta os monslfus da tloresliL, ma; Iam
bóm foeas c ursos cm luta ü horríveis bmdos
de miLendcos üavatetí marinhos 1 10 Por vezes

erg ui a- Se uma altn colina cobçrfa tle árvores

verdejamos e carregadas de frui os e i\a qua!
jorrava um arroio, corno da boca de umj.i

fotite: vitt outras otasines avançava pela areai a

um enorme navio que se abria repent mamente
c dcspcjavu de quatrocentos a quinhentos ani-

mais. desaparecendo cm Seguida, K de oulras
feitas brotavam altíssimos jatos de água do
Solo, aromatí^amjo c refrescando ,t multidão.
Pura proteger o> cspcutíuloio cunlru n\ iniem
pê ri es usavam - sé toldos bordados de púrpura
ou de yedas Jc várias cores, que se estendiam
ou retiravam à vonimlc. “Kmbòfa o sot urdiu ta

dardeje wm raios sobre o circo, rdirmn se m
toldos quando í[çrniógcfics te apfB«nUi' h \"

lv as redes que viuvam resguardar o público

contra os saltos das feras crarn igual mente
lcv id com fio de oura j

L

'A*i própria.-, i*in.thftfc

brilham por serem de ou ro 1 r

*

V*

Só a imaginação pode desculpar ims dcypc
sjus e dstruvacàn cia.s. Aiè nessas vaidades

descortinamos n fer? il engenho daqueles sccu
los liíu superiores ao nosso. Nisso como em
outras coisas náo progredimos. Antcí; giramos
sobre nós mesmos, ora vamtttt pur?i 1’renic. ora

voltamos atrás. Parece me que nossos Conheci

mentos são, de Lodos oí pontos de vista, rçsiri

tos; não vemos muiio longe nem no pasmado
nem no líiturú. Pouco abarca a nossa vista,

Que sabemos, afinal? "Houve niukos heróis

ames de Ag ume rum, mas dormem sepultados

na ignota noite; c ninguém qs, chora 1 Eri ."

"Ames da guerra de l mia, inúmeros poeJas

140 jyvenas.
lhü í.ialpúrniü.
1 * 1 Marcial,
1 B ? Calpúniio,
1 5 3 HrcràciLi.

haviam celebrado outros sucessos 1

3

V" Aien
te se também para o que Sólon diz ter ouvido

dos sacerdotes egípcios acerca da h Estória de

ftCU pajH, C dos paistí C^trangcifOÍ, * d- ^ Jtlé-to

dos de cscrcvç-ta- “Sc pudéssemos ter sob os
olhos a extensão infinita das terras e dos lem-

pos cm que o espírito mergulha c qtic percorre

sem efiContrar 1 imites, aí descobriríamos um
sem número dc formas* B|i ." Ainda que lUdu ij

que sabemos do passado fosse certo, scriy

menos do que nada um relação ao ignorado.

Quão pequeno e imperfeito é ó conhecimento
que mesmo os mais curiosos lém de nosso

tempo ! Nào somente das- ocoírcticia^ parLku-

lares que o deslino torna por vezès cdiíic^rit^;,

mas Lambem da slLuaçào política é admirn^
iraliva d:i-. grandes nações. CorKfderamcií

milagres aí; invenções da artilh nr iít c díi

imprensa, quando outros já !sc serviam delas

há mj] anos na China, do outro tadn dr>

rrntndo. Sc o que sabemos dcslc igualasse t>

que ignoramos, c provável que estariam lis cm
presença de uma influiia variedade dc corpos c
InrmíK nn contínua transformação, N;h1xl na
naiureía ê único; c to meti Lc u ô cm fade dc
imsws conhecimentos rúStrilos. os quais cons
tituem a bíLsc defeituosa que estn hui ceemos c
nos levam :t uma idêm muito lálsn ilas coisa 5-.

Assim, julgando-o peta nossa própria tlcbilí

dadv c decrepitude, crroneamcnie deduzimos
que n mundo caminha pjira u decadência,
“Xúo poísutíifl os luimcns o mesmç vigor atui

go. nem a turra ;t metírna fertilidade 1 J Nau
menos ubiurdamente esse pocu julgava, pela

força c cftpac idade inventiva dos espíritos dc
sen tempo, que 0 mundo era recenie c jovem:
"Em verdade entendo que o mundo é novo
atndá, Nflísccu há pouéOh Ims por que certos
artes su desenvolvem c no?w;i wnc naval pro-

eridegrandemcntc 1 +l V'
Nosso mundo acaba de descobrir oulru n:’m

íiiuiior. nem menos povoado c organizado do
íiuii o nosso (e quem nos di? que seja o últi-

mL>?) c, no cniamo. úlo jovem, quu ignora o

a-bü-çü c qoe há cinquenta anos não conhecia
nem pesos* num medidas, nêm a arte de ve ai ir.

nem o trigo e a vinha; nu EiijnJa^ vivÍ3 do leiie

du sua amn 1
‘ ,ri

. Su radocmninos certo e se o

poeia o fazia igual meme, devemos pensar que
0 novo mundo sò começará n ilumimir sc

quando o rtossii pençerrir nas irevas. Sei á muu
espécie bGTl^ipIcgiü: li:tl membro puraHsadü
e L>utro vigoroso e vivo. Ruceio, porém, que
venhamos a apressar n deeadèricüi desse novo

1 H * Luerecieu
1 * e Cícero.
' * h Luçrécío.
1 1

T

Lucrècip,
' ** A natureia.
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mundo com nosso coiUaloc que elt deva pagar
carp flGssas artes c idéias.

Lra um mundo na ínláncia c o submetemos
ao açoite ç a uma dura escravidão, mercê de
nossa superioridade cm armas. Não o conqu i.\-

íamos pela justiça e a bondade: nem o vence-
mos peia nossa magnanimidade;. Na maioria
das negociações, que conosco esiahclcceram,
provaram os indígenas do Novo Mundo que
não nos eram inferiores em clarividência e
perspi-cacta. Nem iampouco quanLo à capaca-
djjdt:. mmcj o comprava a grandiosidade de
Cuzco c México onde, entre outras coisas
surprctncfentes. se enen mirou uma reprodução
eKiitii. ác tamanho naiiarnl e etn ouro. de todas
av árvores c frutos de um pomar, E igualtncriLc
ic 4iciiür:L 3n no palãcjo exemplares dc todos os
animais- existem es em suas terras e seus mares.
Notáveis eram sambem, e não infer rores ás
nossas, as suas obras dc pedra, penas e ftlgo

dão. Quanto á devoção, ã kaldçidc, ã bondade,
a generosidade ç ã franqueza, muiio nos valeu
nãn lhes sermos cnm paráveis, pois lais quiiTi

d ades perderam e destruiram, A enchia, n
coragem, a firmeza, a tenacidade e a resolução
com que Suporiam os mutes* n fome c a morre
romaecm-nos exemplos d ignoií dc sc igualarem
uoü da imcígindade, I dc se admirar o cnLii

na^mo indomável com que homens, mulheres
c criança* correram mil riscos c enfrentaram
mil perigos ii ll defesa dc seus deuses c de ma
liberdade, suportando ioda espeeit de priva
Çíwjí È tormentos, inclusive a morte, para não
se submeterem aos erniquMLadores.Atgunv.au
serem capturados. preferiram morrer de Jbnir n

dever a vida uo vil vencedor. E acredito que
quersi os ntíieasse de frente com as mesmas
ar r ii c c s pe r lerk i a nm os ven cüí i a fiic í I nien rc

.

Sua derrota explica-se un grande pane pela
malíuia de que usaram oa adversário*. pdo
espanto em que caíram ao ver chegarem ho
mens barbudos, dc língua c religião d de remes

vindos de ume, piLLrie do mundo cuja ysiís

icneiri os indígenas não podiam scqm'j imagi
iiar. E eh-egavam moinados cri grandes mona
tros dcsconhecJduü de quem nunca vira tiiTl

cnvalo nciTf cuifu bicho capa/ dc cítrregar um
homem; e usavam coletes de peie hs:i e dnrn, e
irmas cortantes e resplendem CS, milagrosas e
temíveis para quem trocava um espelho pat

j3 unhados de ouro. Acrescentem se os esinon-
dos c raios Je nossos arcabuzes c canhões,
eapLüfics Jc amedrontar o próprio César se os
vis-se!^ Eles, que nàu tinham senão tecidos c
algodão, e arcoA, pedras ç basroes. ê escudos
de madeira, por armas, e boa fé c curiosidade
ingênua a opor ao invasor, e ter-se-á com
preündidü a raíào dai derrotas 1 **

1 ^ ^ O pnráprafo -oomporsa mais de urVm vuriiimç
segunda as edições. Hm algumas foi &ijpjLmklo ou
resumido. (N. do T.)

T. de sc lamentar que não tenham .sido vtnei
dos por Ccs-ar uu Atcxundre

! Tão grandes
tran^rurmaçoés e mu.taçí.íes se houvtríím efe
lUüdo com doçura. Progressivamente Idra des-
bravado u que neles havia de inculto; suas.
qualidade* nn[ orais teriam sido eonsot idadaa u

0 - cojtquiytadofCM, introdiiZÈndu ctufo üs venci-
dos seu s cuuheeimcmos actrea do cultivo das
r.errxis c das ârtes. lhes dariam rambém as vir

utdcs gregas c romana*. Que pmgresso teria
aleançado sua civilização sc com isso se liou
vea*e estabelecido entre csmíh indígeitas c mis
um clima de iVaLemidadi: e de simpatia] Au
conLrárici, v% Liveram diante ddea exemplos de
dusregramcnLos e ahu^os. Aproveitam a nos de
sua ignorância e ínexperiêntia c Iht'?, ensina
ttldn n prática dji traição, da luxúria, da avare-
za; c os impelimos aos atos dc crueldade c du
inuman idade. Ter ^ à jamais perpetrado tanto
crime em benefício úit comércio? Quanu*
cidades arrasadas, quantos povow exicrnuna
dotl Milhões de iruiividu.ú.s tn^iddox cin iijy

bela c rica parte i,lu mundo* ü ludo por l;ius?í
dL um negócio de pérolas c pim-urna! Miserá-
vel 1

. vílóriãs-F Nuncít n ambição inciuiu a tal

porihi os homens a tão horrívçi*. e r^voltamcs
-IÇOes !

Seguindo as cosias etn busca de minas, al

guiis espanhóis desembarcaram cm uma região
férííl, atraente c muito povoada. Dirigiram sc
cnrnu de hábito ans hnbitamesr eram penie
paciLta, vinham dc longe, enviados pelo re ide
(, asicla, u itimiur snhrc a temi, ao qual 0 papa.
represem uri te dc Eitnte, ouiorgíira & domínio
dns índias. Se conserukscffl ern 1 ornar hc inbu

1-

ãrins dc seu priiuòpe. ^erium trot ridos uom
Cordura. Pídirani dcpíib, víverex para *ü alt

menrnr ç ouro pary à prepiiraçiu dç alguns
medie (uncnhiN, Além di.^so propugnuvam u
erença em u>q Deus único c Tccoí|iu'id;tVjin,

i

lluís * |i k“ ;idotahscm noss.i religião, uüjcscen
tíuttln luj discurso fllgumus ameaças A*aim
rüüponderam os indigenai; que ícu rei, vj^tu
que p^>r dc pediam, Jevhi str indigente C neces-
sitado; quanto aquele que dera o território ao
monarca, pnr ççrcn amava as diiaçnAocs, pois
cedia r.i um terceiro ítrras que não lhe perten
ciam e o l^ift uorrer o risco dc luiar cumrj y*
verdadeiros donos

; que não reensafiam vive
res; que fKií.suíam pouco ímro e naí"> 0 aprççfô
vUEn (porquanlQ Linham por objétivo tão mo-

mente viver felizes) e podiam os espanhóis
levar o que encontrassem, salvo 0 que sc desii-
naji -^' lliJ ^uUo; qye lhes agradavam ;±s pala-
vras acerca da existência dc um Deu?, único,
ma-S não queriam mudar de fíli^ião porque há
muito sé haviam afeiçoado à sua; que yj ac^í-
t^ivarn cpn$elhqs de seus aniLgos e conhecidos;
quanto ài ameaças parecia Jhes insensaip diri-
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las. a um povo cujo puiícrio c caráter os
recém^bcgados ignoravam; que os eS-tran

geiras se apressassem pois em pari ir por-
ei li auto cies, os autóctones, não estavam acos
ífimadoi & acolher dotti ImuíivuIciiçís oíi

doestos de gente armada c Forasteira contra a
qual adiriam como sempre haviam agido. L
mostravam expostas ao redor ría cidade as
cabeças de indivíduos condenados e executa
dos. Ris como balbuciavam esses povos infan
Lis— Mas os espanhóis não se interessavam
por se fixar c guerrear Serão onde cucou
iravam as^ mercadorias que ambicionavam.
Por ksü nào ocuparam tampouco o prus Joa
entubais a que já me FçFçri

.

O rçi do Peru, um dos dois monitfCaS mais
podero-sos desse Novo Mimdo — c talvez do
n5>SSL>

~ foi dos últimos a serem destronados.
Peito prisioneiro, exigiram os espanhóis uma
importância absurda peio seu fcsgai®,. P.ig.íi

ram nu. Nn prisão o rcí mostrava- se Franco,
liberal,, rcsoluin. intdígCMâ. Depois du tur-Üu:
arrancado um milhão t trezentos e vinte e
cLiiLo mil escudos de ouro* além de não menor
quanita cm prai a e diferentes inurcudoria* tos
cavalos tinham tVrrnditras de nuroX tiveram a
idêiri de Se apropriar do:-. demais tesuums dO
reino, ainda que devessem recorrer aos me tos
mais desleais c desoneste Paia iii.mo acusu
ram-riti. Cóm falsa* provas, de andar tramando
innu sublevação; c mediante julgamento pr^pn
raLld pnr aqueles mesmos que haviam iuven
lado a revolta, condenaram -no ao estrangula
mento, depois de eotivcric io à (Orça para não
queima lo vivo. Tudo suportou o rei com dip.

nidade e coragem, sem Fraquejar nem nas suis
palavras nem na sua adüjde. E a fim de uca]
mar o povo pasmado ante tikr estranhos falos.
organizaram lhe pomposos funerais.

0 outro rei, o rei do México, durante muito
lempo defendeu sua cidade cercada pelns L’spa

nhíks. l\ ruessc cerco mostraram os sitiados,
mats uma vez, ate onde podem ir a resolução e
a cornem dc um pnncipe e de uni pnvo. O
destino Fc?. que o rei caísse vivo nas muos do
inimigo após um acordo de capitulação cm
que determinava que seria i ralado como
soberano, Nâo encontrando todo o ouro que
imaginavam, os vencedores, depois de tudo
revolver* puseram -se a torturar os próioneiroa
a fim de obter mw precisas iníormaçocà, Mas.
exasperados com a resolução das vítimas,
retiveram t >y. ui gozes suptiujnr o próprio rei

na presença dc um de seus fidalgos mais emi-
nenies, Este, enfiado em um braseiro, acabou
por dei Lar um olhar desesperado ao monarca
como para dizer-lhe- que não podia mais resis
1 ir ;> diífO rei. quesç achava cm situ&çãu idêu

ii lei,
_

respondeu-lhe com voe firme e nudci
Estarei porventura em uma banheira 7 E mais

a vontade do que tu?
rt
Ouvindo Lais palavras, o

litLilgo rendm scit último suspiro. Quanto ao
rei. libertaram -no semi assado. E não por
comiserarão, mas. porque sua Jenaddade res-

saltava ainda mais a odiosa crueldade dos
algozes. À piedade, aliás, nunca encontrou
guanda nas alma* bárbaras desses homens que
pai ii obicr uma infoEmação duvidosa accrca dc
nigurn vaso dc ouro não hesitavam em mandar
grelhar um homem c mesmo um rei. Tendo
este postóriormente tenlado evadír-se, enforca-
r.iio no. E seu firn Foi óimbvm o dc um príncipe
magnânimo.
Fm outra ocasião, o$ espanhóis mandaram

qudirmr vivas um uma so Fugucira quatro
Cento? C sessenta prisioneiros dc guerra, dos
qilíli& Sfissctltfl. eram fidü]gO-S dentre os princi
paiK da região. Todos esses pormenores por
eles próprios iiom foram comunicados, pois nao
somente confessam tais barbaridades como
delas ?ie vangloriam. C<5mo [ÉSiemunho de sua
justiça ou para prova dt scü espírito rdígio^o?
Como quer que suja, nossa santa causa os
reprova, exigente que c dc meios bem diversos.
%c esses birbafos linhum a intenção dc prx)pa
Kü-T a nossa (L tíuviain pensar que não e de
território:: que da precisa apoiar su e sim tlc
ai mas. -iam satisfeito com &* mortes
inevitáveis que a guerra acuirete, »cm se çom
prki/cr em cernifieinas que mV poupavam os
que lhes iriam servir dc escravos m exploração
das minas. E tanto fizeram que vário-, chufes,
dc Lodos íidiAílciN, foram punidos dc mtJTie no
prâprvo local das eormiistíis, por ordem dos
reis de Câstda. ju.-itainenc.c Hòrrorizados com
mb abominações. Deus fe? t mui sabismcnic.
enm que o produto Útswa saques soçobrasse
na Lravtgsía do occnno ou se c$gmt&c nan
gufirrui iiitesítiinas de^Ms bandido^, quaii- em
sua maioria uãí> sc beneficiaram com n frutti
dn vilóriu.

Os resultados da conquista, apesar do prin
uipe prudufLft c grande administrador que
governava a Eapanba, náo cor responder arn ás
esperançus que huvimn concebido seus predç-
LCSsures ante as nquezas descobertas io Novo
Mundu, A citusa da dcccpçãn çsiá vm quu o
uj5o da mtHjdu era imeira/raeme desconhecido
naquelas Lcrras; consuguintemcnu- encorLirpu-
se reunida, apJicadu em objetos e móveis c
cqnccfttrEidu em templos c palácios, tào so
merxie. toda a riqueza que os rei-, haviam nhli
do esftulEindn suas minas. Ân p:ri-S4.t que nosso
^UrO nós O uLiii/íiniiis no comércio; Lrobltiha-

mo-lü e damos lhe mi! formas sob as quais cir
i^uJíi c se expande, imagiiie sc o que ocflrrcra
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st nossos reis livtaaem acumulado t imobili-
zado Lodo o ouro que se explorou durante vá-

rios. séculos t

Os mexicanos eram algo mais civilizados c
artistas do que os Oiitroç povot do Novo
Mundo. Acreditavam, como já o acreditamos
também, que o mundo está por acabar: c a
desolação a que Eetfarant seu pgjs pareceu- ]htes

Loit sinal precursor. Pensavam que a existência
do mundo comportasse cinco Fases, eada uma
ddas correspondente ò vida de um sol. Quatro
Já Leriam terminado e estaríamos vivendo a
quinta fase. Q primeirb desses sóis teria sido
destruído, juntam en te com ais criaturas do
m Lindo, cm consequência de um dilúvio. O
^urido. pel^ queda do céu, o qual houvera
esmagado Wtbs o* viventes. Isso Leria Líeur-
râdo durante a idade dos gigantes, cujos ossos
mostravam aos espanhóis e segundo os quais
os homens de então deviam medir mais de
vime palmos, À poeira fase extinguiu ^ pulo
togo quu indo consumiu, A qtinria cm virtude
de um ciclone tão violento que nivelara as pm-
priás montanhas, Não morreram os homens,
mas foram Lransformaítas fim macacos
(incrível é a credulidade humana!). Ao dètapa-
recer o quarto sol* (çfia o mundui purmunccitlíi1

durante vime c tinro anos nu* trevu*. No déei
mo quinto aim criaram--ae um homem c irmu
mulher. os quais reconstituíram st raça huma
na: de? anos depoiA surgiu o novo sol u esses
povos ^nlam o tempo a pari ir desse 'eu cesso.
Trêü dias apôs n criação do novo soKoa deuses
iuiiigt», morreram cem seguida, da Jtoiic puiu
o dia, nasceram a# que atualmente existem, Ò
nu Lor dessas informações ignora o que ^ mexi
uanos pensam nceren da mane Era pnr que se
extinguiria ü nosso soli, mas estaríamos às ves
pera* de uma conjunção de astros semelhante
a que provocou* há cerca de oiioccncos anos, o
fim da q Liaria lu.se, anterior à
A pompa t a moiniftcéncia que reinavam

nesses países c que me induz iram a fen tilar o
assunto, eram de saJ ordem que nem cm Roma,
nem na O récta, nem no Egito se viram iguais.
Em nenhuma destas regiões se encontraram
empreendimentos tão úteis ç importantes, c ãe
tão difícil execução, como essa estrada perua-
na, obra dos seus rei*, que vai de Quito a
Clizeei numa extensão de trezentas légua*. É
reta. plana, larga de vinte e cinco pasmos, cal-
çada. fechada por bela* e altas muralhas m
longo das quais, c por dentro, -correm pçrene-
mentç riachos; bordejam -na renques de árvo-
res denominadas mo

I y
sq Onde havia, mem-

lanhas, cortaram na o* peruanos Ha própria
pedra condem abriam precipícios, fizerum -na
pa*sar por aterros de pedras e terra. De quan
do em quando erguiam se palácios providos de
roupas, V] veres c armas para o* viajante* e as
tropa* cm marche. Paru hem avaliar . impor
IÚJICÍ3 do lais obras. Cumpre levar em cuJüa
que as difLcu Idades eram particutarmcnie grmi
de.s; ern pregava rn -se blocos de pedra de pelo
menos dez pés de largura: como não havia
meios de transpor te cm necessário puxá kts :i

braço e, para coloca Io& cm seu lugar, na falta
de andaime* que não sabiam armar, nem
podiam, construíam rampas de terra que eram
cm seguida rei irada*.

Rara voltar a nos-sos coches, direi que r-s

desconheciam no Novo Mundo. Bm Ju^ar de
curros, Iniviij hoPTCn s que carregavam os via
juntes aos ombroí, No dia em que o aprisiona
í;tm, li rui do Ktu Fazia transportar,
*obre um íSSfitllc de ouro. durante o combale.
Queriam no vivo os espanhóis, mas à propor

-

çui.i que tu alavam o s carrcjadorcN, outros sur-
giiiro paru subsltíuir o* rtiOrto* c o snbçrano Mí
iro detido afinal quando um cavaleiro o derru-
bou por terra.

1 " ü Mm» me çnvomfvu iwtft iLLfiujau li rcspclso. nem
n ir adução po*s!víl Jn pítlavrii. fN, i.>

Capítulo VII

Dos inconvenientes das grandezas 161

Vispi que nâo podemos alcançar us grande
zus, depreciámo-la* por vingairçit: se é que des

üübrir dçfeiios em alguma coisa a deprecia,

pots nao há çoisa que não os tçnha, pnr mais

! r‘ 1 No scntitlü de dignitiíiílei. fiünrarias, bem
mmrFink. ÍN. do T.i

bdu e desejável que *eja. Em us ^ramjc-
za L

: aprcsL-niam essa v aniagem incomcstavel de
se abaixarem quanto se queira, sendo permi
tido u quem ai gaza escolher u amdição que
Iht agrada, pois não se cai senão rvwflli;
das maiores àllurah e es Qfditdezus qut
podem desprezar sem rolar por terra sãu mais.
numerem do que as outras. Acho que damos
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grandezas ma is tmporiàricts do c|ue mere
cem. í3 iambem que valorizamos demasiado a
resolyçao doa que as desprezam ou a çta^
renunciam cxponlarie-d mente. Não sào elas,
íom efeiLij- ião vantajosas a pomo de consli-
tuir a renúneta um ;tto admirável. Considero
bem mais difícil o esforçò necessário paia

ao sofrimento íjut: os males nos cau
-iam ’ f parece-me imidiocrcmcmc corajoso
comentai m alguém tom uma fortuna modesta
k fugir às õoiHf atÊas-e dignidades. Eis. a meu ver
uma virtude que eu conseguiria alcançar sem
grande esforço: togo. muito menos iiiaêessivcl

ser:t da a quem «je encontre cm [fituayqo de
realçar Sun renúncia, u qual pode prenütir-Sc a
uma ambição maior. Uutto mais quanto cala
emprega normafincfiLe. para atingir seus-objcii-

vOS >

m

meios metros usuais.

i-u forço mc por scr patienre c módcrur meus
desejos. í

:.m verdade, posso ambicionar e dese
jar wmo qualquer pessoa c nào me moítro
atais discreto do que quem quer que seja:
entretanto,, nunca mé ocorreu desejar um reino,
nem um império, nem posições eminentes e de
comando: uào c o que viso: umu dem&is a miro
mesmo, Quando sonho com ampliar minha
importância. meus objfllivo.s náo se devam
muito alio: modfisuim e limoratoi;, dado o meu
temperamento* durem respeito tão ho-menie 40
fortalecimento da decisão díi prudência da
saúde, da beleza, e possível menie da riqueza;
mas não penso em aumeniar meu crédito c
minha ay raridade para poder iriaic :i cimptes
ídéin do poder âbafn me a imaginação, Au
contrário de muíui jiente, preferiria ser t>

segundo ou 0 terceiro em Pcn^uc^ n ser v pri

me iro em Paris, h, para não mentir, terceiro
em Paris ít ocupar o primeiro posto. Se me
dcsugriídst Eutar contra um porteiro, como
qualquer dcscurtliúddb, deteto igual mente ver

abrirem se afees de «dm u adores it minha passa
gern, Jo4ou acostumado el uma condição d is

creia, tanto por destino como por inclinado, c

mostrei, um min.hu cuudula na vida. que antes
mu esforcei por fugir às

gT
r andez uí do que pur

elçvar mc acirra do lugar que Dcuü me deu na
wiedade, Um t titio, manter se dentro da
ordem estabelecida pda natureza é coisa fácil

e sensata, Minha alma é tão dmido, que não
maço O Çjí iio peia altUTfl a qyç n<JS erjjLH; C Sim
pela facilidade com que ú obtemos. Mas sc não
tenho altos objetivos, em compensação hou
tranco í: di^o sem pejo de jntfiha humildade.

L. TÕrio Balbo foi um homem de bem; belu
c sadio, entendida em prazeres, gozou 2 vida,
viveu tranquilo, isento de superstições e bem
preparado pura o sorrimenm c a moric, Aca-
biui seus dias íin um campo de batalha d deu
deu do seu país. (unuparemos sua existência à

dc M. Régulo. Esle teve uma vida grande e vir

tüOfia c um fim admirável. Uma existência foi

anónimo, sem brilho: a outra exemplar e glo-
riosa Se devesse referir-me a ela. e soubeü*t:
expressar-me de um modo eluvado, daria o que
disse Cictro. Mas se me coubesse escolher
cníre uma c outro. diria que a primeira está a
meu alcance e u outra me ultrapassa forie-
[iien ( c

. Viveria ü primeira, mas quanto à
segunda só a poderia vepdrar

Voltemos ã.s graneCetas deste mundo. Não
spreeio em verdade o poder, nem par.i exercí-
lo nem para suportá lo. Otanez, um dos «cie
príncipes da Pérsia yut pi.Klíajn aspirar at?

troíio, adotíju urria resoliição que em seu lu^ar
cu lambem 'íegutria. Cedey seus compa
rth ciros o direito dc competir, com a condição
dc poder viwr no território persa sem obrigir
çi'es de qualquer espécie, a não .ser de obedcecr
n*i antigas Içííí. Nát? dejíejava portanto mandar
nem ser m and ado

-

O ofício rrrats ditlciE de.çtc mundo e sem dú
vida 0 de rej. Dfttàulpp lhes os Cfrus dc bom
grado, tmúí; considero extrcjflamcníu pesado o
fardi> que Ille\ cumpre carregar. Ê difícil con-
servar a medida no exercício de lãn grande
poder, embora conxtiiua excepcional ineemívo
á virtude 0 fiitu dc saber que todas a.s açochi
boEitf ou mã.^, ficam regi ü iraJa^ ita hisióna c

n tingem tanta gente. Por outro lado, tudo 0
que façívrri visa u povo, juiz. que se i tilde sem
maiores percalços e « contenta com pouco*
Não fui rrüHUs coisas: qtie pij-nsumo^ julgar
curai sincdr idade, porque hão há muitas que
não fios interessem pariicirlarmcntc dc um
modo ou dc muro. A Superioridade c u infério

rui ade, o senhor c 0 súdito, acham se cm opo
fiiçào e sc invejam naturabnerilet niíis cu nãu
neredito nem cm uma çm puíra; apenas
creio nu razão únluxivci e gTnpa^sívd. Eothca
v:l. não t'iu muito, dois livros de mnorcs esen
cçscü. aiubns ^fihrc o iticsmo assunto mas dc
pontos dc vista opo$toi. O que lomn u partido
do povo í:i/ do rei yrn índivfdLtp desprezível; 0
que dcfcmlc li monarca culoat 0 pouco sb^iixú

de Deus.

Um dos ínconvenientê-s das gxandez4s. que
uma circunslaneía iortuíia me revelou reccntê

menie, e o ^eg\iinre: ciãij hà nada míiEi agradã
vel aos homens do que li luta par^ rcs&ãltíir o
víilor c oâ itsèrtEox do corpo c do espírito. Ora
deasas coisas a soberana arandeza não panj
cipa em absoluto. Parecç-mc qnc à fnrçn de
respciir+-I.Q£ acabamos prir ti ülar aos príncipes
dcsdcnho&amèhle. Bm minha infância unia
coisa mtí ofendia inllniramcncc; 0 fato dt :d

RUflS não kl tarem de verdade contra
mim. nas compciiçdes, por nãu me cojiside

rarcani 11 aua aliura. Sc alguém puTcebe que u-
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prmcijw: revela algum apugO. par pequena que
seja, à vrlôria* nãa deixa de preaiúr tt aa jogo.
preferindo trair <i .^Soría a ofender o rei, Ém
consequência, dedicará ã Juta Lao -somente n

resistência nece^ síria para quü j vitoria não
HiL1 seja desatirasà- Que pape] desempenham o:>

príncipes nas justa»em quu todos se dispõem a
perder? São como os paladinos dos tempos
heróico*, que se apresentavam ao combate
uonn arruas encantadas, Brix.non, em competi-
ção lium Alexandre, deixou que O príncipe
ganhasse. Emis admoestou o- devia te- lo açoi-
tado. É o que levava Caméades a dizer que “ok
íilEioa dos príncipes nada aprendem que não
Neja falso, a nao ser and nr a Ciivakí". Km lodos
os demais exercícios cedem os competidores ç

deixam nos vencer, mas o cavalo, que ignora a
li-mnjn, derruba o filho do rei como o fartu
com o filho elo lixeiro.

Hoíticrp viu-se forçado consentir cm que
Vêpns, lào delicada e sunve, fosse fenda em
fíôia. u ,1'im de outorgar lhe coragem c nusrj
d ta. qualidades que nâo se agregam a quem
rlao corre perigo. Se no admite qtir ns deuses
sejani .sujeitos a eóíerns. paires, remares, eiu
mea, Mifri mentos, é para poder atribuir-lhes as
vJriudc:. üpossns- Quem não corre risco, nem
cnJrcnia d ificui idades, ftãd podç pretender
lionrari&s nem se beneficiar com o prazer
dar; vitórias, E trifius ler um poder diante do
qnn.1 tudo se mdinçi uma mi vaniagerfl repele
afl demais. Esíü cómoda c covarde íiieil idade
de fazer com que tudo se abaixe diante de si.

«ciai quaisquer satisfações; escorrega se, não
Se finda; dorme se. não se vive, imagina E um
homem onipotente: ei lo angustiado; precisa
pedir nos a, esmola de urna resistência; su:t fel i

cidrideé incompleta c cie sofre com iswi.

As boas qualtdades dos reis são lomu mor
iu,n c inútciís, pois us virtudes só sç percebem
por eiimpjtraçâo e w deks nunca se coiripj

ram. Ignoram os louvores de bom quilate pnr
que os afiíge uma continua c invariável upro
vai ao, A and d q»e se meçam eom o mais
ínfimo de seus flúdtios não poder : lo auferir o
jirazçr da vantagem obtida. pois npre hav<
rã L-Lfii 4i resposta iíTClOrquívd: "traiu se de meu
re?'\ h assim dizendo tomo que dá a entender,
quem o diz, que se prestou a uma farsa. Pelo

faio du serem reis,. nu a jgrandeza esm^u e
absorve ns dem a es qualidades reai^e essenciais
que porventura possuam. Por isso só podem
distinguir ietím kcu próprio ofício- E um rer é
a. tal ponto rei que nada mais pode ar. A reale-

za forma em lurno dele uma atmosfera lumi
misa que o envolve, o esconde e laz que estape
;i nossa vista ofuveyda pelo seu brilho. Q Sena
do romano cnn cedera a Tibêrto o prêmio de
eloquência; ele recusou r>, achando que mcHmo
que 0 merecesse náo Leria vabr o julgamenlo
de uma assembleia tão pouco independente,
Como se outorga aos príncipes tudo o que eus.

pode honrar, chega se a justificar -lhes ví

cios e y agravã íos^ não íomeruc os aprovando
como o^ incitando. Nu corte de Ãlexaildrc:

lüdos Lidinayam a cabeça, eoniüele; c 05 adu-
ladores de Dionísio tudo dernjhnvam diante de
si para se mos irarem ião míopes como o liru

no- Ter hérnia ící nau raro um lituig de
rtícomcndaçào; c vi igualmcnie quem simu
la.ssu a surdez, Píutarco fala de carcesãos que
repadiíivrjm suas mulheres porque seu senhor
ndtnva v scko rraco. Dtimais, a libertinagem, a
diüfinlução de Costumes, a des leald mie, a bla*
fcmiij. ti crueldade, a heresia, a superstição, a
negligência c coisas ainda puíres, estiveram
muitas vezes t:m vogít em txirs.seqücneia de
maus excmplrn, bem mais pertgbikos do que o
ilos^ cortesão^ de MitridateSj os quais, em vir tu
de da pre tensão de seu Senhor de ser um bom
médico, faziam se pcir eJe cortar e cauterizar.
Os OLitroí. è li alma. parte míiis ddicuda t
tiijbre de seu sor. que entregam aí? cautério,

Para ácabiu por onde comecei, Icmbrurei o
uusm oeorrido cíuti o Imperador Adriano. Dis-

cutindo cuiíi 0 filósofo Favo rlno acerca do
sentido de cena palavra, cedeu este bem
depressa* e aos amigos que lhe censuravam u
nritude respondeu; “Por Deus, pois emio n;í,i

NB r:i ii) up^ sábio do que cu quem comanda Irjn
ta íegiüe&r' Augusto e,serevcu versos eoiitra
Asiriio Polo, o qual obSOrvoq: "Calar mç-ci;
hflO e prudeeile escrever contra quem psulc
proscrever," K tinham ambos ra^íkk pdis Dio
nLs!jí). ptsr nno cwAsagutr Lgualar Rkjxcno nu
poesia nem Platão 11 a filosofia, condenou um
aos rruPalhus lorçudos e vendeu u outm conto
e-scruvo na ilha de Egina.
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Capítulo VIII

Da arte de conversar

E costume de nossos tribunais condeíiar a]

£U tis para exemplo dos outros Cmldená tos
ujiiCiimcncc porque erriu-jm scrJi inepto. comn
dtt Plaiâo. O quc está feito não se desfaz; mu.s
c para que não tornem a errar ou a Hm de que
os outros aíenfem para o castigo* Nao sí Curri
ge quem se enforca: corrigem se os dumaià
com ele. Eu Faço lí íiicsíísu coisa. É certo que
i;s meus erros sãu naturais e ifi corrigivei^, miji.s

assim como o.s íiomens de bem Oferecem ao
po vi i £ i çtcmpln do ljüc êeeé devç fazer, eu oh
convido n não mc itílilíirem : ""Nlíü Vedes coitiú
rt HLho de Alho vive mal e como ííurro sc tor
nou miserável? fctom exemplo: que vos ensine :i

não dissipar vosso patrimônio 1 n Pubü
e cri I içando minhas imperftiçõfiíí. ctisj

áaiei algtEçcri ;i temc-lílS- A-s qualidade;-! que
rriHis aprecio cm mim, mais sc honram em me
criticar do que cm me elogiai, Eis por que
volto amiúde u isso, e tanta ve?. \m demoro no
irnutuo. Mas não é possível ludq contar de st

próprio .sem que algum prejuízo advenheu acre
no mal que dí/cmt^e duvidam do hem.

N"ào sei sC híiverá alguém çamo eu que mitos

j* eduque contrariando os modelos do que o\
imitando, c deles Fugindo mais do quu os
scgiiiftdo. A evsít espécie de disciplina referia
se C tU Üo, quando dis^eqin? os sensatos, apreu
dem maix com os loucos do que esties coto
aqmdes, H Páusãninx otmla que um velho tocn
dor dc Ura titiha por hábito mandar sutts discí
[Ujio> ouvirem um mau músico que morava em
frente, a fim de que aprendessem a odiar ns
de^afin.içòes e q\ com passou errados, O horror
a crueldade ineda me mais ã ckmcnciA do que
o faria um modelo de generosidade, Um bom
Picador não corria melhor minha maneira de
monrar a cavalo do que um procurador ou um
vcneí.iajio. È um vício etc linguagem^ mais* de»

que um falar correto, emenda o meu modo de
exprimir, l odos o$ d tas a tült Conduta dos ou
trtos mc adverte e ítconselha. O que roagmi
impressiona e desperta mais do que ü que
agrada, O tempo em que vivem da sn nos corri

avessas, mais por desacordo do que por
acmdLi c inata por divergência do que por
semelhança. Aprendendo maE cofft ük bons

lü = Huririto

exemplos., valho-me dos maus, cuja lição ü

acejísivd, Esforcei mc por mc tomar tão agra-
dável quanfo os outros eram irritam es, tâo
firme quanto eram moles, tão hrando quanto
eram duros, tào bom quanto eram jnaus. Mas
EL tarefa é irrealizável,

O mais proveitoso c natural exercício de
dosso espírito L a meu ver, li conversação.
Ivmc a sua prática mais agradável do que
qualquer oulriL Eis por que, sú me coubesse

escolher. antes consentiria, penso, em perder n

vista dó que o ouvida ou :i fala. Os atenienses
£ m romanos tinli.im esse exercício em prende
cofi ia cm jUílh academias. Em nosso Lrmpo os
italianos ainda tiram bom proveito dos restos
quer conservaram* como hc vê da com pai ação
de nosso t alenta com o deles. A frequentação
dos livros ê uma atividade calma e fraca, que
n:ln entusiasma* enquame a eonversarão ensi-

nu e exerci ia ao mesmo tempo, Se converso
com um espirito Forte, ç rude diACtilidor. ele

aperta mc, Fere-mc âilireila e à esquerda e sua.s

idéia« yygcrcm as minhas, O ciúme, o amor
prtiprifu a atenção excitam me e devam me
actma de mim mesmo. O acordo è h na eunvu
sação* qu elI idade b^m aborrecido, Mas u&nm
como o nosso üspiriío .se fortalece na convi
vencia com as espíritos rigorosos e sensatos,
também se empobrece e degenera pelo çotncr-
eio Com oh vulgares C doentios. Não lià doença
que cão facilmente j* empalhe. Sei por expe
rlcncia t|uanio custa. Gosto dc discutir e con
versar, iliuh é eom pouca gente e para meu pro-
veito. V(m senr

tt dc espetáculo aóK grandes e
Hiyer exiMção de espírito, são coisu^ qut não
CDnHidçru recom Cíid áve! is, cjti i.p i ii homem dc
bem.

A tolice è pLissima qualidade, mui nãü a
poder auponnr e müerse por sua causa, como
mç ueontocc, é tumhém uma doença que nada
Jluf* ti dever à itíiiee, E- o que querií criticar cm
mim, a&ora.

Enij-n em can versa e discussão com grande
libertkidc.- c facilidade, tanto mais quanto as

opiniões encontram cm tuim terrenu pouco
propício g sen dcscuvotvtmtníLh cm profundi
dEtdc, NenhuriSft afirmação me espanta^ nenhu
ma Crença me fcre. pur contrária que si

Ljn às

minhas. Naq há Fantasia, por frívola e «trava
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ganiç, que nào me pareça compatível com a*.

produçóes do espírito humano, Níós. que priva-

ITLO S a níüüsa in fc I igenc ia do direita de julgar,
encaramos sem antipatia as idéias alheias c
damos lEies ai!vidos embota não as acatemos.
E. tm estando compietameme vazio um dos
pratos da balança, qut usei In o outro mesmô
co in histórias <te mulheres desfruiáveis,..

A chi* desculpável preferirem -se os números
impares; a quinta k sexta-feira; e ser u décimo
segundo ou decimo quarlo à meím a ser o déci-

mo terceiro; xò, quando em VLapCm , vejo

bom prado uma lebre correr ao longo do
caminho rio que a atravessá-lo calçar primeiro-

u pê esquerdo a calçar o direito. Iodas essas
bobagens cm qquu acrediuim merecem âc»

menos que se escutem. Para mim pesam mais
do que nadei, mas ainda u^sitti pesam alguma
coisa, Em matéria de peso, as opitiioes d (

k

vul^o- embora sem funda mento, importam
inais do que o nada e quem as desdenha tu Lai-

mente, emqucrerido evitar a sufVerslição. peca
pur obstinação* A contradição das opiniões
não me ofende nem me cxalui. apenas me for

necc oportunidade* de me exercitar, São gus
íamos de ser corrigidos, e qualquer observação
ii es se '.tíHido devç fazer se cm tom de conver
mi. Não procuramos *aber -,e è justa, e sim
oomo a repelir; um Sugar de acolhe ta, itrrega

uh amos os dcEiLtfK. A mim wnu desagradável
(pie meus uniigns me criiicawNüm oom rudeza:
"cs um tolo, estás a sonhar'

1

; entretanto, gosto
que sejam sincen.is c que siim, palavras exprl
rham exacameuuc suu pensajrrcmo. Cumpre for
r PÍl L ar os ouvidos contra o som lisonjeiro d&*
pul uvrax cerimonio sus. Aprecio uma eonvi
vénem e familiaridade fortes c viris, uma ajnj

í^dc Ecíta de iüfpcFCZ.ft c ltí orgia. qutf se desPT)
vtílva como_ o amor. com mordida c
arranhas, Não será bastante vigorosa c gene
rm *b niü for algo brutal se .se mostrar
demasiado educada, artificia], coimrafeita:

“Não lià conversação sem contradição 1 üV A
mim, quando mu ccmiradiaum, despertam me a
alfrnçãbk não ;t cólera; aperto meu imurkicuior
L- liru partido de seus argumentos, A buscada
verdade nlo deve ser o alvo de ambos os
comraüiiores? Que responder, mu á eoleru
toma coma do espírito e o turva logo de iní

eiúV Seria útil que *e fizessem apostas nas
discuíKoes, apostas que seriam ganhas por
quem tivesse razão. Constituiriam testemu-
nhos preciosos das nossas viiõriss mt derrotas
e nos obrigariam a cuidar du não ouvir nos.se

criado advertir mu de quando um vçv,

-

m “no ano
pas.sado, custou vos l-ctti escudes o terdes sido

ignorante e teimoso vinte vezes", Acolhe c fes

1 a 3 Cícero,

teju a verdade, venha de quem vier: rendo-me
csím alegria. enircgo lhe as armas, vencido de
mtemào nu avisti-ln de longe. íí se não u
Jaj;em com demasiada agressividade, aceito
quaisquer críticas a meas escritos; uorrigi-os

mais de ama vez, antes par cortesia do que por
achá-los errados; gosto de encorajar as pes
sons a me criticarem SivremerUc e- procuro
rccompensà-las. emboru a expensas minhas.
Todavia, c sen; dúvida difícil levar os homens
de mifihn época a pensarem de igual modo:
nao se íulimnm a corrigir uk uuiro^ porqaí nio
tem a coragem de suportar que os corrijam; e
sua linguagem, quando cm presença uns dos
ouiros. carcec de franqueza, lenlm tanto pra
rvr cm 5Cr iutgudíf c apreciado, que me c ind:
ferente u maneira pur que o fazem. Minhas
idéias *ão LLriiíúdc trio coiUruditórsas que se
condenam sóKinbas c pouco me importa que
outro üh eondene também, Lanto filais qucetUo
deu k critica uma importãitdu relativa. Mas
aborrece-me quem assume uma atitude supe
rior {como siljruém que conheço j e ie ofende se
não o seguímos.

Vetido w Skk rates :u:<5lhçr soiTidente us
Observações i|üü lhe faziam, pode-se dizer que
uru por cauua du seu valor ç porque vencia
sempre. Aceitava portanto os reparos como
prclcxín p ara conquistar novai glórias, Na
rua] idade, n.idy, no*. íurnu a sensibit Idade in r-ij^

cld ieada do que o valor que mribuimos ao
advcrsurio c o desprezo cm que ck noí* terri;

pur sssn, ficrp qUC seja par prudência, deve o
ma és fraco aeejtnr de Nun gradü a.s e rtiieus
que ij ttifrütwn e fortaleçam. No que rné tliz

respeito, procuro mai 1
; ll c<?ti vi vencia dos que

se mostram severos do que a dos temeroso-. É-

pru/ur insípido e pFcjutliciãí iralar com gente
qu-c nos admira sempre c sempre w* «egue,
An tis tines recomendava a seus filhos que não
fOHwm rceiJuEiccidos i\ quem os louvasse.
Muito tu ais me orgulho com jl vitória obtida
>iubrt mim mesmo quando, no ardnrda cJlscus
são, me curvo sob o pCíto das razoes do meu
advçrsurio, do que com a suu derrota se se re
vch fraco, Em suma, recebí t e acusy loUüü os
golpes lua is,, por nu is frawa que sejam, mas
mporto com d i lie u Idade aqueles tuja forni :i

deixa a desejar, tm porta-me pouço a assunto
em dchíitc, :is opiniões emiiidas sao-me indjfe
rçntes, bem como u vitória. Discutires um uiu
íj ou ires, . discussão se processar com ordem.
[jLieressam-me menos a üut LEc^n e o vigor dn
que a ordem El as idéias, essa ordem que sub-
siste entre os pastores c caixutrO^., ma^ nâõ
entre rms . São pnr vezo. indelicados c u
mesmo fazem oa, mas suai impacicncias não os
íiiasíam do aí.Hiifi[ü; ,a discussão pross^ue e,

se faiam sem aguardar sua vez. ao menoü
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cjiççndttn se. QuaEqvcr resposta me satisfa-/. se

veni a propósito, mas quando a discussão se

porturiba e se torna desordenada, abandono o
assunto, prendo me à forma, índiscrctamente,
e ponhí] me íí discutir com umzi malícia e uma,
agressividade que, ao depois, me envergo
nlium- É impíJssrvçE discutir de boa fc com um
tolo. h não c apenas, entáo, mea julgamento
que se corrompe, é também mm ha consciéneig.

As discussões deveriam ser regulamentadas
eomíí outros crimes verbais. Quantos vícios

suscitam c acumulam cm nós. governadas ps]

a

cólera! Começamos por hostilizar o& argu-
mentos e acabamos inimigos dos homens! Kô
aprendemos a discutir para contraditar, e
acontece, em meio às eim tradições recíprocas,
perder se e aniquilar se a verdade. Por isso

Plaiào, em sua Republica, proíbe tal Herdem
íios espíritos íncptns Md fnrmítdos. Porque
bu*L-:tr a verdade cai enmpnnliiu dç quem nfui
lem capacidade para tentá lo? Não se preju
dítn O assLfíiCo diàcucidn, quando o deixamos
um momento de lado, a iim dc aceríar o ttlêEO-
ik 1 de iríiLfl-lo: não rne refiro aos mê lodos esco
lãsticos c ajtíficuiis e sim aos meios mito^ai:..
peculiares ás inteligência* radias. q™ sc veri
Reit de outro modo?- Cada qual puxa para seu
Utdu: perdo se de vasta ti essencial na confu.sfm
do acesHÕnu. Aü Elm de uma liorn de dÍNputn já
nfni se sabe o que se procura. Um f.c distancia,
outro sc desviai um se upejia a uma palavra,
fHurq a uma analogia. Outro, ainda, no nuge
dtf emií-itasmo, não emende sj que se lhe obie
ru; cada qual pensa cm si somente, e nào um
twVs. llà quem. remindo $e ínieo, mdo con
iyrula dts entrada, Imlo baralhe, tudo recuse; nu
littja eonoordab 1

. afetando, por ignorância c

despeito, uru orgulhoso desdém ou timn esm
P?da humildade. Oistm, conquanto Hra. não sc

importa se su descobre. Outro, pesa ns pala
VPJW t qs fíima prir vgumvnL^'. Outro í.iv, vater
a vo7 c li.s pulmões: üu conclui otsntro si

mesmo, I- Uri quem nos uisurdçça com íntrói

los c digressões inúteis. Ir hã também quem sç
firmo de injúrias e levante objeções sem funda
nténto paru se libertar d 3 comptiiibip e dn
conversação de um espírim que o ptriurbu,
Outro enfim não racjóCma de modo nénhujiv
mas envolve-nm em uma dtaJàica de cliustilas
e fórmulas.

Ora, quem não há de desconfiar da ciência,
K,das |e|ra^ qye riudu curam 1 h

- ç duvidar que
dch\s se tire iilgum resultado sério t dado 0 uso
L^iie fazemos delas? A quem dou, a lógica, inie
i-Lgértcin c JUÍZO 7 Que è (cito dc suas promís
sas? “Não ensina num a viver melhor nem a
bem pensar 1 6 11

1

1

5verá mais confusão rm

1 & * Síneeíi.
' * n tlieero.

palavrório dai* regale iras do que nos discursos
dos profissionais'? Preferiria qtie nrn fiíh<3 meu
aprendesse a faiar antes nas taberna* do que
nas escolas dc eloquência. E^olhci um profes
mr de cEoqüèruia; cons'crsai loto dç. Por que
motivo não contenta com fazer-nos sentir a

üua .superior idade nessa arte. cüm deslumbrar
as mulheres, e 0* qinorantes como nóa.

mediante 3 admirável precisão de suns tuíÕuí l:

n beleza dc wuí di^Lursi;.*? Por que nãí? sc

saliifiiA aim dominai 1 nos u persuadir-nos u
seu taJantc? Pvir que razão usse homem tâo
avantajado cm saber e talento mjçiura a í;uas

posAibii idades, nutumis, injurias, incultos e
furores? Çuí stí dc^façg da tógu c do latim, c
nuo nos emitiu o-s ouvidos com Aristôtcics nu c
uru, ç 0 [nmarciü por um du nós. ou mato*
ainda. As combinações e requintes de lingua-

iuim com quu nos aborrcstent semelham au g

dc pefotiqueEros; sua sutileza vence nos
sentidos mas nyo no.i abala a conviccão:

lõra dc E;m pdoticas nada fazem que não seja
vulgar ( vil. I-, nati u porque san ^àhip* que n

.[5o
menoí tolos. Amo e bíxnro 0 H-ibcr, bem cm no
oíí que <7 puM.mcmi empregado com critério é a
muis nobre tj poderosa aquisição dó homem.
Mas naqueles (c são cm número infinito) que
nele ij.ssciir.um sxi.t capacidade c seu valor,
naqueles cuin intcltgéneig üc encoutpu inieira
íi.i memória (abri gados h sombra alhtita* como
diz ftcneen}, que nada podem .sem seus livros,

cu fw detesto mais aindn que ;t imbeeilklmk-.

i'.m minha icrra, nesta época, a sabedoria endi
resUi as holsiis mus sõ raramente melhora os
cupíritóM sc ustej, jiâo obtusos sufoca- os com
sun massa^ informe c indigesta; se são agudos
tofna os ião Niilífi que os esgota. í coisa sem
qualidade1 própria; uíilssiumij ucesstiriui â-s

ímdigêtldas bsrn formada, mas rK-michiM? ãs
outras,ou antes, preciosíssimo, porúmde custo
elevado. Km certas mãos è um cetro e noutras
o uluHJiithn do hobn do rcí. Mas passemos
íidi,tnte,

Jlíiverú maií> boicL vitória do que mosiruj uo
adversário que rujo nos pode vencer? Quando
0 assumo vence, vence u verdade

í
quando P.íi

nham a ordem e 0 mulodo. ganhamos nós.

Acho que. em Platàq c XtnoíWite. Séicrates

discute mai.--. paru os purti@ipçntCN do que pcl^
discussão mesma, e mais para instruir huti-

demo q Protáguras acerca dt suas própriaí
tolices dü que de sua arlc. Qualquer uíiiirttn

serve de pretexto, porque seu objetivt) está
menos rm cíueidar tio t|ue «er útil, tsjo é, estia
tcccr os espíruoK que sonda ü ejtcrciia, A caça
v dc nossa alçada, não é desculpável que a con-
duzamos tuíiI; quanto a errar 0 golpe, h ouira

coisg. Mão está. como dizia Dcmocriiu, enser
rEtdu no fundo de um abUinu: elevu. ac»
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infinito gtc 5C tomar CGnhectda unicamente de
Deus. O mundo nào passa dc uma escola de
investigação. Não pgnha quem corru mais,

mas quem eome melhor. t tanu? pcjdc óizer

tolices niEcm diz ll verd udt’ oonH) quíTn mcnlc,
W i s aqui não se trata do assunto e sim da
forma. Quando a mim, olho iguaímente pum ti

Ltmlcúdo como para o continente. lamn para o
advogado esomií para a causa, SOguiíulti nisso o
etinfíelho de Alcihíatfcst. Todos os diais divirlo-

mi: com Ler autores* som cuidar tlt> que sabem,
analisando-lhes a maneira í não o tema. Ocor-
re-mc lambem procurar entrar cm r-claçdcK

emn dado espirito famoso, não para que mc
ensine, mas para o eonhçççr. Todos podem
dkcr verdades, mas dk-c-las onm ordem, sen-

satez e perHueucia pouOüs n fazem, Por isso
não me ofendo com o erro que vem da igno-

rância u sim com ;i inépcia. Rompi vàriaü
negociações* úlei* parn mim. 5Ó por causa dü
estupidez das contestações daqueles com quem
eu negociava. Não me irrito sequer uma vez
por ano cnm as Fatias de meus subordinados,
mas no que Coitccme n burrice c ã icímosia du
íua-r desculpas, c ã imbecilidade delas, d i uri a

mente me aborreço com eles. Não cnicndem o
que lhes distem, nem ateiam com o porque; c
de igual modo respondem: c de dewrepcrnr.
Somem c outra cabeça pode impressionar .1

minha c ncoiiitNjM mu melhor emp joi insufi-

cicnciais dos meus tio que tvm sua audácia,
irn pertinência c estupidez, Que façam menos,
mus alguma coisa que saibam fiwer. Vive «na
esperança de esctíar lhes a vontade, ítuis nada
há que arrancar de um pedaço de pau.

Talvez, cmrcionto. julgue eu as coisas dife-

rentes do que silo. Kís por que censuro minha
impaciência e confesso que e urna falha, mnro
em quem tem rn?.ão como em quem nâu n tem,
porque u sempre rispldcR lirónic» não Mjporiur
maneiras diferentes du nossa* e não liá maior
loltee. nem mais absurda, dn que impressh
iiar-nos c irritar nos com as tolices alheias, Em
gerai isso nos aborrece a nós mesmos, ç o jlk)

«fo antigo 1 11 “ nunca houvera perdido a opor
tunidade de chorar s-e se olhasse para si

mesmo Mjson. um dos sete sábios, cujo tspí

riuj tinha algo de Tmkm e de Dcmócriio, inier
rqgado por que st na sozinht;, responde: lo

T-jtntamcntc porque catou a rir sozinho,"
Quamas tolices ouço dizer e responder diaría
rricntç’ E quomà-s, em maior número ainda,
devem OS outros ouvir de mim 1 Sí mordo om
I shios pura defas nao rir, que iárão os oui,ms?
Alma] cumpre nos viver com os vivos e deixar

correr o mmTim. sem nos preocuparmos ou. uo
menos, sem nos encolerizarmos. Pois, não

1 * c Herácl itn.

deparamos com gente disforme, ou aleijada

sein que iio.s irritemos? À irritação provém
antes do jui?. que do crime. Tenhamos sempre
tm mente estais palavras de Platão: “O que
considero enado, não o considerarei por estar

fu próprio em ctindições anormais? Não serei

cu 0 cijlpndo'- Não poderá minhti observação
voliir se contra mim?’ r ^ãbãi c divino preceito
que fustiga fj ernn mais CO crium e universal d OS
homens! Não somenlc as censuras que faze
mos uns hos oultos cnmo latnbêm as razòes e

argumentos e os temas de nossas cortlmvêrsias
podem vo liar- se toTUra nós e ferir- nos. A cs&e

proposíto legou -tios a ujiLígu idad e CKemplos
edífiuames. Falou muito bem c agudamenlc
quem disse que "cada qtial apreoiâ u odor de
seu esterco". Nossos nlhcjs não vícin p:irn irás.

Cem ve?. por dia ^Ombamos de ílófi místílO^

au zombarmos de nosso vizinho; défcilos
que detestamos em outrem são ainda mais vi.si-

veis em nós e my cplanco ets admiramos com
maravilhosa impudência sem perceber ll eon
tradição, Aindu untem pude ver um homem
inteligcnlü e ridalgo zotnbur cum graça c ju-sii

çíi de Outro que anda a ubÓITítcr meio mu rido

coro suas genealogias e prirentcscos qua^e
todos falsos (são Oi que lêm qualidades mais
duvidosas que se 0 balançam com maior emn
w cismo á lais pesquisa); ituii. de próprta, -se

hou ve s.sç reparado em õ« nan sc adniria menui
cacete cm vdorizar lorji de propósito a linha

^.Cm dn mulher, Que infcltz vaidade bva
marido n fornecer armas á suei própria ttjiosa!

$c ncis pudesse efirvmler. cabería dizer lhe:

"Coragem 3 sc a nãí> achas hastame Inuen,

cTícitusalhc ainda a loucura 1 fl V" Não quem
sugerir com tss0‘ que someme os puros têm ei

illreitfi de criticar, p^iis então não haveria erfli

eosj não nego tampouco c&e dirdiu n L|im;i

cüíIk- fiiUia idêntica ã ceflNurnUii: m&s acho
que. quando criücttmují alguém, não nos deve
mos poupar, É dever dc u ar idade tentar urrar

-

ear dos outros um defeito, ainda que nSn ci

possa arrancar de m próprio quem o faj.. Não
me parece certo dizer a quem rnu adverte du
um defeito que lambém 0 cnooturo ix-k-. R p^r
què? Porque urna advertência justificável c

sempre útil. Se tivéssemos bom oHãto, senti

ríamtxs mais desagrudavu I mente os nossos
maus odores ck atamente porque asm nossos.
SiWatcü era de opinião que « alguém come-
tesse algum crime, junbimçnte çorn seu Filho c
um uso-anho, deveria começar por npresen
mr an Orlrrnsco e provocar nuu própríti p li n

a

cão; .só depois faria o mesmo com o filho e por
último com o estranho, Esse preçeiin pode
parecer sigo severo, mas quem « ,ieha éulpa-

Tíírçneúj-
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do dcvc ser o primeiro a entre^ar-sc ao castigo
da própria Lonsciência.

Os sentido* *ãc nossos próprios juízes e os
ptimeifus a julgar-nos: cofm sò pcrcclwm as
coisas pelos acidentes CKlcrióres- não ê de
estranhar que. em todos os aic?s da sociedade,
haja sempre, em toda parle. quantidade de
ccriTflunãas cm que as aparências desempç-
[diaiTí papel imputtame c constituem a parte
mixh eficiente dos reatamentos. Temos sem-
pre que tratar com homens, e nestes o que è

Irmpjvcl sc SubrepüC ao qUc não o é.-Os quc
quiseram introduzir nestes último* anos um
culto ertlusivamcim: contemplativo e imatc
riaE

! ea
, não se devem admirar dc haver quem

pense que não seria mantido, se jú não hou
vesse tornado, entre nõs, instrumento dc divj

-ão c discórdia; graças íí isso ç que vai duran-
do. Q irsesmo sc verifica na conversação: a
gravidy.de, o irajç, a candição 50c ia! de quem
laladio mmtaí* vüücs crédito .1 palavra* vãs c

ineptas; pois e de pFCsumír qüe um senhor tão
Cortejado c Urmidci tcnlia dentro dc d algum a
qualidade invulgar. t que um In unem que
ocupa cargos lao impcri antes e st: mostra tão
1 n.sí. 3iJ<=n u- c a I Ltvo, seja mais lítlcntoso do que 0
vulro que o saúda dc longe e n intuem empre
ga, E nào somente as palavras, irins mmbéni os

c ;is e.uuLLS- ifc.sstu pvssous sào notada*
e inicrpreiadas dc modo lisonjeiro. Sc kc dig
rnmn coa versar com outros, e não recebem
toda aprovação e deferência, esmagam nos
com a autoridade dc sua cxpcricntííu. Ouviram,
vtíam. fixçram c enche tri rios dc exemplos,
Gosiai-ia dc dizer lhe* que o 1'rulo dn Cípe-
riencia dc um cirurgião não comine apenas
em historiar sitas- operaçoes. nem cm lembrar
que curou quatro pciiúfer^s e iret goLittoa. mas
lto saber tirar prática maior perspicácia e

em dum onerar que ^e fez mais hábil cm sua

arte. Deve *er cismo um concerto, em que não
üe ouve ü alaúde. nu n espineta, *m a flauta,

mas uma harmonia total, *oma de Lodos os

instrumento:* Se as viagens e os eargús o*

melhoraram, que o comprove seu espirito. Não
bosta enumerar experiência*; è preciso ainda

cJàSfiitlcfl las e ponderar lhes o valor; cumpre
examina las de perto, !n*, n fim dc
exirair as coriclusóe* e as razões que compor
tam. Nunca houve tantos hisiortadorcs. A tem
pré útil e agradável ouvi los porque nos fran

queiam a armazém de sua memória, cheio de
infornMçâes belas c dignas de elogios. Trata se

por certo dc um grande auxílio n=L vidu, mas
nau t, no momento, o que busçamo*. O que
queremos saber c se esses coirtpd adores e nar-
radores são cies próprios louváveis,

i 45 Oa protcKtanceí:

Deleito toda espécie de Urani^ tcuit-o dc
palavras como dc Júlos. Reteso-mc conr.ru as
circunstancias vãs que iludem no.SsO julga
mento pebs .sentidos; e ob&ervamjo aterua-
meritç esses homerts que cumulam grandezas,
verinquei Lratíir-sc na maioria dos casos dc
gente como outra qualquer e “0 bom senso se
u]i contra raramente em pessoas de tão alto
Cütumo 1 ?a ". Não raro. porque empreendem
coisas mais ousadas c se espócm mai*. julga-
mo las u vtmo las menores do que ülk>, poi^
não suporiam: enüo o fardo que tentam carre
gar. é preciso que o carregador lenha mais
vÉ£ür do que pesa a carga, pcm assim nas suge-
re que pode carregar rnais e que não está
d:indí> tudo. V. o que *uCumbu ao pt ho rçvcla u
Traqueia dc hcu* ombros. Deu verem -w tantos
tolo* crdre n* sábios, gente que ícriadado boPü
uriflduü, agricultores, ar linces. Para tamo nàn
careceriam de habilidade aaturaL A ciência c
pesada dlcrsiaiii para ele* c oa tHmago. Seu
cnjL-.unho é Vigor não büütarrt pura que possam
mosirití ü Llisiribuir, empiegar e maftejâr tão
rico c [Hhdehoso maienal. Stá ei* natureza* fiir

ifí .são Capuzes dc ta J esfor-çu, telas álo mra*.
Os fracos, dí^ Sócrates, em a exercendo, cor-
rompem n dignidade 1U1 HIosoIIíj. Tonta k ela
irsúci] c viciada quando entregue aos incapaüGS," quLiis a e*iragam c prejudicam.

tlComo um
macaco que um menino vc^sju dc vestes dc

pura tingir dc homem, ma^ deixou ó try
ccirp deNuoberUf, parn alegria tic* convi-
vas 1 n ."

_
Assim, os que no* regem « goVenia, lis que

tem o mundo íias mãos. devem possuir
Etpcnas uma inteligência vulgar e pt>der o quç
podemos '.e nau estiverem ntuilo ncirna dc
aion, ilcarão muito .sbetiso, Prometem mais.
logo devem maii. P^rtruito. 0 àtlüncfo serve
úies mio SLi para assumirem uma atitude ccri
mo n ima L< grave, mas Unibêm paru se preenve
rem c auferirem

a

proveito* da ™:iiuação,
Mcgíibiz-rj iorri visitar Apele* c permanecera
muito tempo sem dlm nada. Tcndu*c decí
Jidn a discorrer, cm seguida, acerca dns obras
do pintor, reethcij csia rude reprimenda:
"Enquanto tc conservaste calado, era* soberbo
com leus cuJítrcs t tua mapiiJIcêneb, agora
que cc puseste a lalar, ntc os meus a prendi /cs
hc riem dc li. Seus adorno^, t^ua condição so
çiuE não Ihç iiulúri/ Eivam uma ignorância igual
á dc vulgo e a falar inepiamcniç dc pintura.
Devera tírsc mantido silcnciosu pata Lorj-ser^

var a presunção tk capaL idade que seu exterior
sugeriu. A quamos espíriío * medíocre* um ar
taciturno c distante iem servido dc man^i dc

JM|
Juvenal,

! '' 1 CJaudiajiLi,



prudência c capacidade’ As dignidades c os
cargos dâo-se necessariamente mais por acttso
do que pelo mérito; mas não temos r^zão de
censurar os reis. P. ainda espantoso que acei-

tem cutn Lao reduzidas posai bilidad-CS de Lnfüa

maçãOr A maior qualidade dos príncipes c

ixmKcoer os que empregam 1 V:í " pois, não lhes
tendo dado eí natureza uma vista sufieitMitç

para alcançar santa gente, c discernir os
melhores, e YUr demro de Cada um seu Vâiur
próprio. suo Jorrados a escolher ptir intuição,
as apalpadelas, pelo sangue, pelas riquezas,
pdo saber, pela voz do povo. indícios, rodos,
bem fracos. Quem encontrasse o meio cfc jul

gar os homens com razão e justiça. asseguraria
nma perfeita organização dos serviços públi-
cos. Mas. o uve- sc dizer "mas ele deu conta do
recado". É uma razáo, mas não basta, pois há
uma más ima que diz: "rmo se deve julgar o
valor das idéias pdos rcsulr eidos". Oi CUrLugj-

neses puniam seus capitães quando julgavam
más as medidas tomadas, ainda que lí resul
ladtj Una] ãs corrigisse. O povo romano recii-

wjü mu pias vezes as honras do triunfo a gene
nm que haviam alcançado grande* c utci.s

vitórias, por considerar que seu procedimento
nao Correspondi u :t nua, sorte. Vê-se não raro
uc^ie mundo o acaso comprazer se cm dínis
nuir nosâa presunção, como que para mostrar
quwilo pode. N Ro pddeiu.lt' tnrn.ir uvisados^us
ineapa/cSi torna-os felizes.. cm oposição ao que
deLcrminarin a virtude. Amiúde favorece as
empresas tfuc tramou sozinho, Por isso vemos
diariaíriçfitt os ei i a rs simples dentre nós levar a
cabü grandes Come limemos públicos mt parti
euliifCS. O persa Siraticz rcspnníleu a alguém
E|uc sc espnniavn eom a má riiuaçfo de seus
negetebo*. embora tão sensatos fo&Mm mus pia-
nost que 3Ó podia responsabilizar-se por esies;
qii;m(o ao resuliatlo, dependia do destino, fen
gente inábil e feliz a que aludi, poderia dãr a
resposta inversa. Mu verdade, as coi.m* de
immdp fa^em m:, cm mju maioria. |jor > nics
mas* “o destino abra-lhu o caminho " 0
resultado juistil lcu mui las vçms uma uondUM
ineptEi: nossa intervenção ê quase um hábito
rotineiro c as mais das vem provocada pelo*
usu* c costumes e não pela razão. Espaníàdo
com íi* consequências de uma empresa capital
um nossa época 1 7 \ procurei saber, dos qu? n

levaram a cabo .suas razões c meios; verifiquei

que eram Wgares. Ocorre que os maia vul$a
res sào os mais cftçicíireü c neguro.s na prática,
conquanto nuo sejam os mais sedutores, Que
ftizur, se os que tem menos valor sào os mais

1 f -
Marcísl,

1 73 Virgáirt.
1 N Provavelmente OS sucessos da nuile (Ju S.
BanoJomeu.

convenientesV E sc os mais baixos e mais gas
tos melhor sc adaptam aos empreendímenina?
Para que o Conselho do_s. Reis- conserve sua
autoridade ú preciso que õs profanos não assis-
iam ãs scasués. Quem quiser que se mantenha
iniatà Li sua reputação, deve acaiá-k) sem lhe
discutir as determinações. Quando me cônsul
h.i. esboço spenas o Lema de minhas reflexões c

encaro superricialiTícntc no^. seus primeiros
uKpeccoíi ir principal da tareIX tenho por liábi-

Lo confjá-lo ao céu: “Deuia aos deuses o
resto 1 } n .”

A boa e a mã sorte são. u meu ver. dois
poderes soberanos. É insíFísat.o pensur que a
sabedoria humana possa desempenhar o papel
do destino. Va c a empresa de quem presume
ahraçar causas c consequências e conduzir os
iálos pela mão. Prinmpalmcnic nat coisas mi Li

tares. Nunca se viu r>,i guerra tantu círcunipe-
c prudência tomo entre nós: será porque

temem perder-se cm caminho c í^e rcscfvam
para a calástrolé final?

' C-- - ““•***• i™ ti ii '.
l
.,s pro

pna sabedor ta ti ji.s nossas deliberações são, as
mais das vezes, guiadas ptlo acaso. Mmhn
vuniade c meu raciocínio pendem ora pata um
lado ora pnrn outro f rtiuito?i desses Itlovinwn
fos sc produzem sem minha inlcrvençãEí.
Mui ha raz-íio c sujeita a impulsos e itgila^óã£
diarius c forsuiias. "Nada varia tanto quanto
as disposições da alma: uma paiaán perturba
:'i. mrt^ mudem os ventos a outra :i orrauu
ra 1 ' fl

.
’ Observe se quem *3o os mais podero

>.l.^ nas cidjidcfí c quem vence noi ncgtXioíí.
S-ã..> cm geral oh menos hábeis. Tem ocorrido
que mulheres, CfLíiriças c IovÇoâ governem
grajtdcH rtaçj.ics íàf) hem cdmo pj; main cap:rm. .Rntre oh pnTicipcH que triunfaram afirma
njcididcH HCí-crn iriítíí comiin.H íjs grosseircFs Ul>
que os Atribuímos entrclíuito a sua sabe
dona os éailos que deveram ao acasoí "Se vos
eievárdes pela sorte hão de ktuv&r vp» ti mten

. Isso demonstra que os acontecimentos
ü«0 Irágeis lestemunhos dc nosso valor c
capacidade.

Diziíi, acima, que bastíi considerar um
homem de elevada situação social; ainda que a
julgássemos sem valor irésdta& alUCi, iriscnsi

vcl mente passai nos a jnnuginar i|uc devia ter

capacidade e persuadímo-nos. ame sun condi
Çào presente e sua importância, de que seu*
mérito* lambem ívc ampliaram. Aprcciamtj ki

nfuj mais segundo o acu valor, ma* de acordo
com as sutLü prcrvogutivfifl, Que a ionc tiiutte

EHsrcm, que etçcata c volte a misturar-$c á mui

1 J s

1 T 4
Virgílio.

1 7 T P14U EÚ.
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tidão, logo indagaremos com e-spamo por que
motivo se guindara Lão alio. Diremos;

lí

serã o
mesmo?" "Era puis ludo o que subia?"
“Estávamos em verdade ern boas mãos P

1

Ê o

que Lenho visio seguidamenLt. I£ alé no leatro a

grandu^n nos impressiona e ihrdc, O que admi-
ra próprio nos reis sãu os admiradores:
diante deles tudn deve inclinar se. saívo
inteligência, pnts nio foi ã razão que ensinei a
eurvíir se, foi joelhos. Tendo alguém per

,g unindo u McItuico k> qqc pensava dc uma Lr li

gidia de Dionísto, respondeu: Não a vi, ;i ênfa-

se ofusca- a. Os que julgam os discursos, dos
grandes em geral deveriam dizer também: nnn
os ouvi, ofuscavam -nos a gravidade e a majes
indc de suas palavras. A*Usines aconselhou
de uma feita aos aletiitnscs que em pregas sem
sííLis burrui i i l>s ifabathos da terra, como fai

jiium com os cavalos. Responder nm-lhc que o
animal não nascera para taU ^cfyíçoíl, ao quíi

ele replicou; não faz mal, bnwm decreta k>;
por; pi.ir mnis ignoram^ c incapazes que
vejum, não se tornam lofo muito digflçi* do

os. liomciis a quem oitrcgais a direção
da guerra? Daí o costume, comum a tantos

PO^Os. dfi canonizar os reis que elegem; não se
eiml L-ntam com honrü lus. adoram nus.. No
Mímico já j tão ousam olliã los de Ílrtauí mal
terminam jlt ccri munias da sagração. Como se
o irvfcssçuíi divinizado pela realeza, entre os
juramentos que 13 1 c.s fazem prestar dç rrtarue

rem a religião, &? leis, us liberdades, de serem
valentes justou e urbanos, obrigam nos a po>
fflwidrem que o sol continuará a brilhar, que
haverá cliu va* em icmpo oportuno, que os rios

seguirão seu curso regular e a terra prndu/frã
as coisas ncççs*áriíis ao povo.

(\ prííie&pal mente qu cuido n vejo Jicompu
nhndít de grandezas e de popularidade que des*

confio da competência. indo assim Jç encontro
a uma tendínu Ln asm espalhada, t preeiso
:iU‘nf nr pum u. vomugcitt áü falar quando Sc

quer. de escolher o assunto, d< interromper ou
desviar a dísuussuo com mnoridude, dc se

d c Tender dos objeçoes alheias. com uni simples
movimento dc cabcçã, nni sorriso, um silêncio,

diante dc uma assistência que treme de respei-

to r Um homem de condição social encepei^nal,
dando mu opiiuão acerca dc uma questáo de
nonada que sc discutia á mesa, assim come-
çou: so um mentiroso ou ignorante poderia
negar quc v cic. riis: um argumento íãl-o.sóíktí

AiV^nE^u dv punhal na inrwj.

Por princípio consider^j Ltimbêm que nas
discussões a conversas não devemos aceiuir

rdlexãn os ditos que nos parecem felizes.

A maior parle dos homens t nun dc comp-e
lerceia alheia. Pode ocorrer que uma pCSSOa
eiie uma bela frase, uma resposta ou sentença

sem llies perceber o alcance exato. Níio a.ssirni-

lamos tudo o que tomamos de empréstlmo-
Não devemos ceder tksdc logo a um argumen-
to. por mniíí bdo que se nos afigure. Cumpre
rcfütá lo ironc amente ae estamos â altura dc
razc-lo, ou baser em retirada sob quaíqLier pre-

texto para mulhor ponderá-lo, examinando o
no Hcntido cmpregadíi pdti autor. Pois podersa_
lIc outra maneira, nconteecr que noi* luoçús

Ecmos diante do ferro, aumentando a violência

do golpe. Apertado pelo adversário, e ul>

Luinulto da lula. empreguei não raro réplicas
que foram muito msth eficiunU:?. do quC e-spu

rnra c quç, na realidade, cu dem Lao-Somente
para não mç confessar sem reposta. Quando
disculn com um adversário vigoroso, aüonte
ce-mc também ant&ctpa-lo na^ conclusões,
poupando lhe o trabalho de se explicar c pro
curando adiiifitur^mc ãs idéias ainda imper
Tctta.s que pr^icndc exprimir, pois a ordem e it

justeza ite seu raciocínio advertem me c amea
me de longe, Com outros, prgyeòo dc

ítiodíj contrário, aguardo que se expliquem
integral mçTUCi Quaridn sc atêm a generalidades
u acertam, cíjbt verificar sc nâü acertaram por
ucüTyKt. insisto para que precisem sua npiniãn.
que digam gamo e por que. As apreciações
gCíals. ião comuns, nada significam. Os que as
emilem dãij a impressão dessas pessoas que
s mu d rim um ík>võ Íntílro cm bloco, scui discri

! ninai . Os que térn conhecimentos rçais, sau
dam pcEos nomes, iodividuaimente Mas .l

empresa è urrlscBCla. V. lenho visto amiúde
espíritos mal prepuiado* para üt empreitada
fizerem st- ctc perspicazes, anotando nn leitura
iEe umn ohra o trecho mnis hdr^ mus o usou
lhendo tão mnl que, um lugar dç realçnr n
lalumo do tiulor, rcvçlam sum própria igborãn
cin. Temos ctTtBíâ de não errar quando cxcln
mantos “coniu é bç|ü" apris a Idiuru dc um cre

elio da Virgílio, c os. esperíos aa^im
Mas empreender segui 1 õ pnüsn a pasi» ç, ntra
ves dc juístos lúcidos c pertinentes, nio^tmr
como um escritor se reaiúa, analisar as pula-
vrus c u:> frases, e os achados, nio ê coisa da
nlçgda de qualquer um. "Deve se não somente
anal lí ar as palavrac, mnu ainda as opiniões e
oi fundam sfnto.s delas 1 ? *

P

"

Ouço seguidamente tojos tiiztrm coisas
acertada, Re^lít saber KC entendem o que
dií.ím c dc onde o tiraram. Muitas ve^eü nos é

qitt OK ajudamos a tmpnígaf uma Ffi,-.ç ou um
argumento que não são de s«a autoria; têm-
nos em reserva c o.s sipresenliim m acaso; nós
é que lhes damos imporlãncini e valor, Nós c
que lhes cs tendemos ;i mãt>. Para quê? Nrào

1 ÍE Cipero.
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ncs ficam gratos por isso e mão sc tomam
Tmcnofi inaptos. Nâc os ajudemos.* portanto,,
de: jc-cnio- Los soltos: manejam essas frases
como gente que tem medo de se escudar: não
ousam tocá-las, nem mudá-las de lugar* nem
aprofunda las. Uma sacudidela bastaria para
que as deixem cair* para que as abandonem*
embora fortes c bcEas. São bous armas porém
mal encabadâs. Quantas vezes fiz a experiên
cia! Mas se nos pusermris a eselurcec las L

'

confirmá-la.';, liraràci vantagem da interpreta
^ão: "ura o que queria diíCr, afirmaria. Era a
mmh;j idéia, se nâo a exprimí assim fr,ii porque
me faltou a paíavrâ". Insistimos. É preciso nl

giima malícia para en-rrigir esses vijdoso>
imboers. A máxima de Hegésãas (que éprccisn
n ao odiar nem censurar, mas ensidar) tem sua
razão de ser, [íorcm un caso parctx me injusto
e desumano acorrer c tmundaj quem o nÜL>
sabe nprnvfiir^r. Que enleiem c .se embaia
cem quanto possível para que afinal sc
conheçam

!

A tolice c a insoneto nâo we curam cym
conselhos. Dessa cura podc tic dizer o que Ciro
respondeu a quem o Aconselhava a exortar ücu
exército antes da baia lha: “os homens nâo se
Lornnm valcnEt* e guerreiros só por ouvirem
uma hoH arenga, como ninguém sc toma
imediatiimente músieo só por ouvir uma bdü
canção, |

j

prficlso uma longa e prévia npfcti-
dizagem. riirrsprtnos ler esse eutdudo com os
nofc.witf: cabe nos ensina Uw c corrigidos; mus
ir pregar ao primeiro sujeito que passa, csela
recer qualquer ignorante que se ençomrc ê pr ti-

tica que reprovo. Karamcme o faço, mesmo
nas minhas eonversaçòes, c prefiro sustã las a
[ér de corrigtr como sim mestre escola. Nm sei

filiar esceji escrever pum principiantes; c nas
cocivcrsacücs de ordem geral dc que pamei
|hl ii o .1 que axsÈsto, por falso c absurdo queW 0 quu ouço, nunca procuro amtrnriar nin
Eucm; nem por palavras nem por sinais. Nadn
mc ir ri tu mnis. porúm, n» estupidez, do que a

satisfação com que sc exibe, maior do que
poderia ter., cem certo razão* u íntclfccnda. ti

pena que a prudência nos proíba ü sanafoção e

a confiariçü cm nós e n.os dei ve sempre de.icon-
remes e intimidados, enquanto :j teimosia l- ,i

audácia enchem os que as tém tk alegria e
seguriinça, Suo sempre ns menos cúpa/cs qut:

tdham os melros dn cima c voltam da lujn
cheioa de orgulhe e disposição. N5o raro a

fatuidade Ja linguagem e a jovialidade que
demonstram já lhes d lo ganho dt cauia peran-
te uma assistem: òi em gerai traça e incapaz de
julgar a verdadeira superioridade. A obstina
çàít e a convicção evagírud-a são a prova mais
evidente da estupidez. líjiyerâ algo icmi.s aJlr

maLrvn., resoluto, desdleõhoso, contemplativo^
grave e wrio do que um burro?

Podemos também tratar, neste cupiiulo,
accrca. da conversa t da discussão, dos propõ
sdos troçados na intimidade, entre amigos que
zombam e gracujam uni dos outros. L um
exeruiuio cm que sc compraz minha vivacidade
natural, e se não é tão sério como aquele de
QUL’ acabo dc tíllur- rão é menos finei nem
ineníjs proveitoso. Kra O que perigava IjiCüfgtJ.
Mo que mc diz rapeito. ponho nele mais liber-
dade do que ^al c mais espirito dc oportuni-
dade do que imaginação; c suporto muito bem
v revide, ainda que áspero c excessivo,, sem mu
irrctar, Sc quaadu mc atacam não encontro
com quu respondír dc imediato, nâo me apego
a i espo S-L <j,s aborrecidas c Irouxas, teimosa-
JTtcnlc: dciitn- passar* curvo' me du bí>ní gratlo e

aguardo ÕCâsião propici™ pnra u desforra. Não
hn negociame que sempre ganhe* Entretanto,
em süel maioria, as pemurs mudam dc cor u du
voz cm lhe tultaiido força: e cm lu^iir lIu sc vin

g arem ^denunciam assim .-jua fraqueza e sua
irritação. Com os gracejo* tocamos por
uordas seereins dc nossas írnpecfçiçdeK que.
scíLTiamcnte. nao tocan.imos sem rfcos oícndür:
de^sc mudo avisamo nos uns mis outras, du
nossos dufeitos,

Ifit outros jogos cm FtMiçm que aborreço
morialmcjue; violento^ gros^iros, levam fa-
tflJttlcntú à.s vias dc falo. Tenho a pelç Seal uivei
v jti vj enterrarem dois príncipes dc sangue
tcal. Í-: fciLj bater se brincando 1 J

-, fi quando
desejo julgar utguém pergunto lhe ;tié que
jniiicn cieb ^lisfeiUh conjugo, cm quç medida lí

que petiua u dí/ o satisfjUi IbouLim evitur que
responda com desculpas esfarrapadas: Ji/ B pur
brincadeira, “a obra foi tirada da forja ames du
terminada 1 não levei uma hora a faii-h,
Ei;io .l

i oraei a ver, A tais Joeutpas. respondo:
pois deixemos isso de lado c dai mc uihd obrn
que VU-. repretciitu buril c pda qual quereis ser
julgado, li acresceu (o: Que acfiai* melhor
ne-sr.íi obra? Uso ou aquilo? A graça, n maté
ri:t, a fantasia, o raciocínio, e? saber? Porque
vejo que híibiLualmeriE-c unto se çrra n Hh apre
líliçuo do trábahui pmpriu como nado ulheio.
Mào somente peb nJciçno que interfere ma*
tunihcm por tulifl cie çompeieneiA, A obrti, por
s-ua própria virtqde c por efeito do acaso, {iode
ultrapassar o aui.or. Quamo u mim uuda me
custa Laniü a avaliar quanto o meu prdprio tra-

haUíot consideru o% "Ensaieis" ora bons ora
ruim;, com inconstância e indeeisick. Há livros
úteis pelo uiísunto mu:-, que náo valuriiiain n‘-f

auiores, c bons livros k scntelhança de certo

1 ^ MoniMigne refere-se ãs jumas. (N* do Td
ltu Ovídio.
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lard',as que envergonham o artífice. Fosso
e&crtver sobre as regras de bem comer e dc
bem vestir, e escrever de má vontade; possa
publicar os editos de nosso tempo e as missi-

vas dos príncipes que desempenharam mis-
soes, uu fazer um resumo de um bum livro

(embora todo rtisumo de um livro seja absur-

do) que venha a perder-se, k OUtíat IeuéLíis COi

seis LUbiilogELa. Tais obras poderão scr tJc grande
uríl idade para os pósteros, mas, a honra que
poderei auferir dependerá unicamenle da sorte,

Koü pidjie de livros famosos é desse genero.

Anos auás, tendo Filipe dc Comines. bom
autor por certo, notei essa frase singular ''que

c preciso nâo preslar mo senhor lajilcS servidos

que se lhe torne impossível eneontrEir uma
recompensa adequada”. A ideia c louvável.

m;w não è dclc- Encontrei a não faz muito em
[âcitpj " l>\ favores são agradáveis enquanto
os podem ns pajtar: além desse limite lorenm sc

odiosos”. Sènccs. dí? (ambÉm : “Quem aohs
vergonhoso não pagar, não deseja ler credo-

res/' E em Cícero cncontra-se igual mente:
M ao pode ser flosso amigo quem não Sc jul

giic quite conosco /’ O assunto traindo pode,
segundo >u;i natureza* revelar um homem dc
saber e memória* mas para julgar n quc‘lbc
Pertence de fato, para apreciar a força e a bde
7.íi de sen espírito, c necessário verificar 0 que
c Sêu e o que não c; c. ntslo que não é seu, o
que se lhe deve pelít escolha, ordenação c lin

guagem. Pude (Êimbeiu Ler pilhado n ;issunto c
piorado a fôrma* como acontece mu iras, vezes,

N6st* que não estamos familiarizado* uorn os
livros, vcmcvnns embaraçados quando dcpnra
mos com alguma bela imagem cm um poeta
recenre, um forte argumeruo cm um pregador;
não íHisamqa leuvá los ruties dc indagar cie

algum sábio sc o trecho ê ddes ou não. h alê Eú

fico dc pó atrás.

Auítho dc percorrer de um fôlego u história

dc Tácito (o que só rarameme me ítCimtfrCc,

pok há vime unos nau dedico k leitura mais dc
uma hora Seguida). Fi-lo n conselho dc uni

fidalgo que a França muito aprecia, tanto pelo
seu valor pessoal como pelos méritos que lem
cm uornum com seus vário* irm$Q5 . Nãu sd dc
autor que junte oos faloH dit historia rentas

considerações acercados costumes e tempera-
mentos dus indivíduos. Acredito, no conLrári»
do que Fiic parece, que. rendo dc iratiu da vida

dos imperadores dc seu lerfipo, ião diversas c

excepcionais em tudo, e relatar seus yesiOi: c

crueldades, linha assumo mais interessaatC c

instrui wo úo que «c devesse faiar dc bmnlhnK e
revoluçôtfr; por isso, quando passa rapida

mente por cima. de ião belas morreu, acho que
nào tira delas uxlos os ensmamemos que com-

poriam, Dir-se-ia que receia fatigar nos e ente

diar-nos com o seu numero. Kssa formada his

ióría c, dc muito, a mais útil. pois os

movimcnLüa público* depeiidejii prlrtcjpaJ

mente do acaso e os particulares de nós mês-

mos. Tãcitú julga os fatos oeorndos_ mais do
que os relata; há nete mais preeeiN.is do í[uc

naíTUtiY&i. Não é q seu um livro dc .simples lei-

tura, c sim dc estudo c meditação; tão cheio de

sentenças que as encontramos a torto c a direi-

to. E uJUci mina lie relkxõCE moratK c poliEjças

úteis as.is que governam o mundo. Assenia-as
sempre ctts razòçs sólidas c vigorosas^ mci$ivo£

c sutis, no estilo afetado daquela cpoca cm que
tuuio se apreciava a afetação que, §« iuk> a ti-

nham as coisas. Unham nu ObrigaiOnaincmt
;ls palavras. Sua nancir^ dc escrever

lha SC á íic Rêneca, m;i,i piifcev mui.1
; densa.

cnquiuUo u du Sêncca c mais viva. bem ade
quadíL a uma situação pcriurbada como a

nost-a do hoje. t! dír sc m que è a nós que pinu
c critica. Os que duvidam dc sua sinceridade

demonstram que as Caudas de nâp o aprecia
rem são outras na realidade. Su -ah opiniões *;ão

sensatas c uk perienec ao melhor dos partidos
4ire dtvidiam Rtimíi. I^imcnio cnlrcCitnto que
tenha julgado Pompcu mm sCveramcntc do
que o.s homens dc- bem que o conheceram, c

que o coloque ao !ado dc Mário e S^h1^ consi
durando u porém rnai.s dissimulado. Iruliscurí

vchnvntc as prctciisõcií dc Pumptu ao governo
não foram isuicas de iimbiçio nem de desejo
dc vingança, e .seu^ próprios amigo* rdeufivam

que a vitóriu o levasse a ullrapassar eenos
limÊies e ti praticar a-s crueldades e a tirania

que o htsstiriador lhe imputa. Ma* como n ao sc

íteve igualar a suspciln a evidência, não creio

muito no que diz, Poder sc-in considerar aü

narrai ivas <fr Tácito verdadeira* e smecras, um
virtude mesmo de não se adaptarem sempre
C&m pí l-jí Mi.ii u :.vu!> juíroíj, noi ijuid* úitintr u

idéias preconcebidas* qualquer que .seja íh

rumo iornado pelos fatos que cnma. Aprova a*

çrenças de seu tempo e obedece assim ao que
lhe ordenavam as leis; não há portanto como
ceireurá In por ignornr a verdadetrn rdigiáo.

tssu c uma infcljc idade, no seu caso; nk< um
defeno,

Prpcurci peneirar *eus juízos, mas em nl-

íjunt pontos não os emendi inreir&mecHe-

Assíir no quv diz respcôio ã tuina que Tíbério,

vdho e doente, enviou ao Senado:
l,,

Hsçrçvcr-vcjs d, senhores? Como vos escreve-

rei? Qu não vos escreverei? Mas na hora aiual

os deuses e as deusas: resolveram par certo a

mintia dèíigr.iça, pois sintí^ a dia a dia mais
SLprt}KÍmar-se.''l4ãfi compreendo por que Táci-

to vc ncssa& palavras a prova tle que a cons-

oêncja de Tibério se enchia de remorsos.
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I.^Tldo esse I rcch.o n üti LÍVC essa ínijjrCssaQ.

Parece me também pouco corajoso que,
tendo de dizer que exerceu em Roma teria
m_íi0 Lb.tr ui uru honrou, se dcscuEpe a Rm dc que
nHy bt imagine que o diz pur vaidade. É humil-
dada demais para uma alma de taJ enverga
dura; nac- ousar faiar com Iranqueza dc si, rc-

vela falta de coragem. Um espírito ífajico c
l

L

evado, que juiga sadia c seguramercle, usa
próprios exemplos Gomo coisa alheia c

apresenta seu testemunho como apresentaria o
de outra pessoa. preciso desprezar as regrais
Vul^íircs da boa edtioâçâo, quando se tstá a
serviço da verdade e da liberdade. Não snmcn
tc 0115=0 falar dç rmm mas ainda Talar só dc
rriinsie quando falo de outra coisa, engano me,
lujo ao an.sunto. Não mc estimo a ponS-o-dc jv5o
pnder distinguir-me e considerar me como a
um vizinho ou ; i rvorc. Tanto c erro rtat) ver ãtc
onde vai o próprio Vâior como dizer mais ílo
que aquito que se yç, Devemos amar a Deus
111 - 1 i-s d<i qoc a nós meamos;, conhcccmo-ki
menosi e mi «uanto faJâím^ d 'Ele quando
queremos.

Sç seus estrito & podem levarmos a perceber
algumn coisa dc sua natureza, Tácito lei um
Isomem ríno c corajoso, sem superstições e
ilono de urna ulrria generosa dc fiJoNofo. Pode
remos acha In lemfirario em suas afirmações,
ciimo quando cuniu qut um soldado earre
Simdn um feixe dç lenha leve as mãos geladas
L: aladas ;i carga* não podfindü de*p rende -In*

desta por sc terem separado do* braços o que
n
?
s dó dc V fi$pjis i&Ao, o qual graçus á prole

çüo do ffcuS fkràinu curou em Alexandria um.i
eega unumdti-Jhc os olhos cnm *allva+ é mm
l^m exagerado. Mas dc faz emío o que frosem

Lodos 05 historiadores que registram não ape-
nas os acontecimentos imporLantes, mas igual-
mente Ds boatos e as fábulas populares, É seu
papel contar e não criticar. Esta parte caEre aos
teólogos e aos filósofos, que são diretores espi-
rituais. Contudo, como disse Quinto Cúroio.
seu confrade ilustre: ^con to mais coisas do que
as que creio: por um lado não ouso afirmar
aquilo dc que duvido c por outro nao quero
suprimir o que mc narram^. F. outro dissç;uNão vale a pena afirmar ou rcfuLür. lemos
que confiar na tradição 1 1

Emhcira escrevendo cm um tempo cm que
principiava a diminuir a crença nos milagres,
diz que nàu deseja deixar de registrar nos setis

anais a* coisas dc qne tem n titi cia por iuter
mctUo dc gente de bem c dc respeito. E csid
certo. A história devç escrever sc dc acordo
com us fotos dc que temos conhecimento c não
tm atenção à nossa opinião própria. f:u que

rei no assumo de que traio, que não devo
contas, u ninguém, nno acredito inlc iramente
Cm minK Atrevo-me f>or vezes a exprC^SÕeS quC
CLuistdcm Lernerãrias c desconfio deecrtus s=ul i

lezas que me escapam. Vejo quem se jacte de
uoisíis semdhariLes. Não me cabe julgaj sozi
ii fio. Apresento-me de pó é ddtado. de freme e
dt: irás, de di retia e de esquerda, tal qual sou
fçtilmciUL. Os espíritos iguais cm força não u

aeinpre em íapctèsdadc dc apreciação u

IPSEÍ5.

b.i-s o que, a respeito desse historiador, ma
yCm a memória (|c um modo geral c üü^ú /.

inceriu', Nessas comliçtks. quaisquer juízos
sao por cerm vçigo^c incompletos

1,1 Tlir? Lívio.

Capítulo IX

Da vaidade

Náô havçrã lai vez maior vmdade do que
escrever sobre es tu c tão inutilmente. 0 que
Dl^uü tao divinamtnte exprimiu, díverii
cuidadosa c canMuotc mente oi editado pelas
pessoas inteligentes.. Quem nõu vc que. ço
quamo houver papel a tinta seguirei jjem parar
o caminho que adoiei? Nelo pcüssii manter um
diário de minhas ações porque nua ux valor

í

/ou a sorte; recçuistituQ pur isso a minha vida
com minhas liIcííls. por que nai ]':

1

Pcnís riütj

conheci um fidalgo que só tomava conhcctdi^ o
que cm sua vida st relacionava co-ni o ventre?

Viam se exposto n em casn inúm^-u-x uri

nõis com os resíduos úc sctc ou oíio dias; eram
u ob[clo dc seus csiudos c o assunto dc sua
conversação; qualquer outro tema o aborrecia,
O que exponho uqui è um pouco mais decente:
as luCubraçoes mal digerrdas Ju urri cspiriLt;

envelhecido e ora prolixo, ora reservado. F não
'id quando üe aqutuiarã es.sa agitação dus mi
nhas ideias a propósito dc iodas as maiénas.
porquanto Diógenes

1 que se ocuptiu unica-
mente dc gramática, encheu seis mil volumes
com as suas. h se o simples balbucio dOH
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preâmbulos da linguagem deu para infligir ao
nurndo a burrivcl carga dc Laiilo livro, que nào
acontecerá tom o meu palavrório? QuanLa
palavra par a iraLar da palavra 1 Censuraram a
GaLba a ociosidade cm que vivia, Respondeu
ulc que " l

è necessário prestàr coutas dos ato^
nao do repouso

T

. No que se enganava. A jusij-

Ç a lambem se ocupa dos que nào trabalham é

de les desconfia.

Deveria haver leis que punissem os cscri to-

ros ineptos t" inúteis* como existem pnra os
vagabundos e malandros. Assim st arrimca-
rãarn das mãos d-o povo minha* obras c muitas
outras. Nao He Lrata de uma brincadeira. A
mania de escrever parece scf sintoma de um
século perturbado. Nunca escrevemos mais do
que depois que a era das agitações st- iniciou, E
03 romanos nunca o fizeram tanto como na
época de sua decadência. Alem do fatn dc não
serem os progressos do espírito o que torna
prudente do ponto de vista político, essa oeu
pação ociosa* do irabaElm dn pena, na soe do
de* interesse que demonstramos pelos deveres
de nossos cardos. A corrupção do século
deve-sc ã cooperação dc cada utn de nós cm
pari teu I ar l tms contribuem com a traição* ou-

tros com :i iniquidade, a irreligião, a líraniíi, ,i

avareza, a crueldade, segundo as ^uíi* forças

i

oi i tinis fracos dão a estupidez, a vaidade, u
odoHtdadc; sou dcsiev Parece-me que, quando
o mnl. nos ceren de todos ok lado*. é ehegadâ u

hora da fri vcsl id ndts. I*m um momento cin que u
maldade -.e exerce impurvcmemc, ms* npena:.

ínutil merece louvores. Consolo mc com pen
Htir que st a justiça sc interes.s^.se pelo assun
lo, seria eu dos últimos a sofrer. Enquanto sg

ocupasse dos que mais incomodam, teria

tempo bastante para, me corrigir, poó nào fora

razoável qut! sc buscassem os miúdos tn
quamo pululam os grandes, O medico Filoti
no. vendo pelo aspecto e o hálito ou ti o índiví

duti que lhe aprumava ir dedo machucado
linha ufíui úbera nos pulmGes, dmcdhc: “meu
amigo, nàocsiàfi na hora dc fazer as unhas".

Vi há alguns anos um personagem, cuja
memória me é cara, que, em meio n nm-sas des
graças, cm uma época em que não havia leis,

nem jusiiçu, nem magistrado cumprindo scw

dever (c isso não mudou em verdade), se pós n

publtcar um livro ature a dc nudgniliCames
reformas no vestuário. na cozinha c nos pm
cessos. Com tais diveriimemos icnsa se mes-
iTar n um povo malhr&tEtdo que não se esque-
ceu dele por completo. Fazem o mesmo OS quü
cios momentos críticos proíbem danças, jogos
e certas formas de linguagem a uma .multidão
entregue a todos cs excessos. Nào é quando sc

tem Limfl forte febre que .se vai pensiu eir

lavar-se, Somcniç os eapanaro-s « penteavam

c íc enfeitavam para uma empresa cm que
arriscassem a vida- Quanto a mim. Lenho o
péssimo costume de só mc arranjar por inteiro,
c se o sapato foi mal calçado deixo Lambem de
través a capa e a camisa. Quando me encontro
em situação difícil* obstino -mc ™ continuar:
abandono-me por desespero, nào mc detenho
mais na queda c deixo tudo ao deus-dará, nào
mais me considerando.digno de meus próprios
cuidados, Lm mim indo lum que ser ime ira-

mente certo ou inteiramente. errado, Cpnsola-
me. entretanto, verificar que esse desolador cs

udü mental se observe em uma idade não
menos lamentável: é menos dolcrton ter meus
maies, agravadmi agora do que w: mc houves-
sem dominado cm tempos idos. As palavras
que mc escapam nos- momentos dc infelicidade

palavras de dcspcily; minha coragem im
Ia-se. nào cede. Ao contrário dos outros, sou
mais devoto nu felicidade do que nn desgraça.
Sigi.i o preceitu dc Xcnolonte, mas nào pelas'

m«jnas rHíões, c antes ergü os olhos ttüà céus
a lí ui dc agradecer dü que para solicEíari zelo
mau; pela minha saúde quando rne suiÉti bem
do que mc esforço por rqcupcrá la ne vai mal-
A pro«per|dadc Hugurc-mc a disciplina c o
dever, da mesma forma que as uoncraricdadfs
c tastigos corrigem outros, pois em gçrnl a3
pessoas líhrnain-sç honradas nn adversidade,
como se a sorlc fosse incompatível eom a
consciência A fortuna prupícin índia mc á

moderação e .í modáílta. A súplica Conquista
mc, a ntncíiça irri[:L nic; o fíivor amolece mc. tf

temor emesa-mt*

(' dn natureza humana agradar sc mais do
ulheio do que do próprio; gostamos do moví
meruo e das mudanças: "e o dia só no$ apraví
porque chcIm hora apresem a aspectos dtlércn

ttj;
1 Ui ”. Assim teu eu- Outros vão ao extremo

oposto, agradam ‘sn dc si meamos, apreciam
iacim,i <lv LUidtn p que piíAjiUurn» nâci admitem
que haja formas mais bclau do que as que
voem, Sc não &rio mais avisados do que ruís.

são mais felizes ao menos. Não lhes invejo n

sabedoria £ sim a felicidade.

Essa áo si a permanente dc novidades muito
contribui para alimentar em mim o amor às
viagens, n que me incitam lambem outras
eircun.Htõaieia.H e, çrai particular, u prazer eom
que me afasto da direção de minha casa. Não
deixn dc ser agradável mandar, ainda que cm
uma simples granja e ser obedecido, mas é um
prazer monótono, insípido e que comporta
algumas preoeupaçõe,*; penosas: ora a Indí

fiênda c a opresçãu que pesam Hibrc os subal
Lcrní>3, ora as discussies c dcmimdãs com os

1 Peuóniü.
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vizinito.s: “os vinhedos que q ^raiiiio devasta,
as árvores c os campos que sofrem com a
estiagem; a caníctiia c o frio rigoroso que des-
hizcnn nossos; sonhos 3 Nãc dura sequ-Cr
seis meses o boni tempo cap-az dc contentar
inteirametrlc o administrador, mesmo porque
cm beneficiando a vinha pode prejudicar os
prados;

’ J

Qra um soí violento logta n prão; ora
as chovas inesperados e as duras geadas des-
Lroem a colheita; ora v> turbilhão do vento as
dispersa 1 q 11

„ Cada i.sm sabe onde lhe aperta o
sapato, por novo e hem feito que suja, c o
estranho ignora quanto nos custa manter a
harmonia aparente da família. e que talve* a
paguemos demasiado caro.

Assumi tarde a administração de minha
uasa; meus predecessores dispensaram -me do
encargo durante muito tempo, c quando che
goij a minha ve* já trazia arraigados muros
habitas mais gralfis a meu temperamento.
L íiirctanto + pdo que vi, trata-se de urna ativt
d ade mais àb.wrvciue do que difícil; quem tem
Capacidade para nutra coisa, icm também pura
essa. Sc tivesse ambicionado enriquecer mc,
esse caminho nào mc seduziria por scr longo
demais: preteriría colocar mu a serviço dos
reÍH t negócio sem duvida bem mais lucrativo.
Ma« coimo preiendo apenas não dissipar meu
patrimônio, embora nüda Ihfi íjCfcHCcrtdo (o
qitc ÇÇ.C.ÍÍ de acordii uliá* co-m esta vida que vou
vivendo) e sem nada fazer de panieulsrnicrtie
importame. nftn me tem HkJo dilteil, graças u
Deus, cuidar dos meus interesses sem maiores
percalços. Nu pior das hipétesfl», pode L-e sein

pre prevenir a pobreza reduzindo se os gasus^;
por isso, desdejá restrinjom meus, untes que a
otiico ela me obrigue, Aliás, conseguí pouco a
pouco contentar -me. *em xacrificto, com
nicm^ cío que possuo; "Não se devç

,avaliar a
fbrtuna pela renda, mas pelas neccssida-
dcs. |H _ As minha* nào absorvem os meus
haverei .l ponto Uc não me permitir atender
ainda a alguma desgraça ocasional. Por ígno
ratnc c desdenhoso que seja dos negócios
domésticos, mjnhu presçnça contribui para
mantê-los cm ordem, Embora de má vontade.
Ciífísrço me pur ollszL Lps, mesmo pçrque quan-
do me ausento hão poupo de um Indo a vela
que se queima de outro.

As viagens sô rne aborrecem pn-r causa das
despesas, sempre grandes demais paru aâ mi
uh as posses, tanto mais quanto não estou acos-
tumado a viajar apenas com ;* criadagem
indispensável; quero faze te de um modo hem
roso. Pur isso, devo tipaçã-las c encurtà-Ias,

113 tJúrãüiü.
' M Lucrecío.
Ift& Cícero.

nelas empregando unicamente as sobras c as
reservas segundo as possibilidade!; do momun
to. Náci desejei quq o prazer dq passeio prejudi-
que o do rcptujüíj; acho aj?> toniràrio que preci-

sam compEetar-sc sendo Úteis um ao outro
rectprüc amente. Ajudou-me a sorte desse
ponlo de vista, porquc„ preocupado anlcs de
ludo com levar uejiíi vida sossegada, não me
obrigou a pensar cm aumentar minhas rique
zas a fim de prover as n&oessidadcs de numero
sos herdeiros. Tenho apenas uma filha; se não
lhe baslar a que me foi ampí amente suficiente,
tanto pior para da. Sua imprudência nào te?à
merecido outra coisa. Segundo o exemplo de
bocion, o que quer que deixemos aos nossas fi-

lhos é bastante. desde que St pjiTcçam cofiosca.
E não estou de acordo com Crates que deposi
iou todo o íieu dinheiro nas mãos de um bart
queiró, determinando que se Rihos fossem
imbecis lhes distribuísse a importância c se
Tossem Intel rgiífl-its entregasse a outros Lmbe
eis. Corno se éstúpidoil-, cju ^endo menos
capa/cs de viver sem dinheiro, deverem gas
lã- lo melhor \ f;m todo tastu os danos que pns
S;im ndvir de mirdui ausência não rne parecem
csti^ir de mim que me prive, enquorno n possa,
(Lis: oportunidades de esquecer essa melant^r
lie Er assisLentia. ílà sempre algo que não anda
dutílo. Aborrece me o que ocorre aqui ou elü;

vemo,s tudo de muito perto c a perspicácia
prejudica nos SOmpre EvtEü Zangai 111 c e finjo
não Ver us episas crrqdfls; mas não posso
com que não depure de quando cm ve/ algo
dei agradável. B as mnl&ndragens que minis se
ocultam são ii* que melhor conheço há muito;
u algumas há quí convém esfoEçar se por
ctíconder, paru que nao tenham conjjcqüínttas
mais gruves. Côls.is de uonsidti, dirio; maus por
miúdas que sejam náo deixam de cnfasiiuj-, F, s

NAütin como os carac teres pequeno» cansam a
vi '.ca, os «borredEttentos Ensignincimies satu^
que imas irrti.im, A multidão fte ptiiuenas
contrariedades enerva mais do que um grande
eti:íL Quanto mais miúdos os espinhos dotftês
tifps menos desconfiamos deles e mais nos
lerem in«sperâdamcnue. isròo lllósofo, pqr
íssü stntíí i}& males n& rnodtda em Que me fitifl-

gem; c pesEim seguridp sua forma e subsiáneia,
c por vezeu mak do que fora razoável, Vejo os
melhor do que o vutgo, cmhora tenha mais
paciência; c aindn que não rne magoem rnr
Tatígani, a vida ê coisa delicada c facilmente
se turva, Qualquer moLivo de aborrecimento,
pur tolo que seja, leva -me a um maij humor
que ^ amplia ü *ç exaspera aos poucos. “Não
resisto ã primeira Empressão 1JI n ." E água mole

1 B B SéiHrua.
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ctij pedra dura LeuiLu bat-e aié i| u.t: fura, pofs,
como dizia Lucréeiu T a água Cura o rochedo.
H53&& pequenas amolações cotidianas cor>
roem-mt ulceram -mc; repetidas assim, nào
sâo nunca insignificantes. e tomam se sem
reniédith 40ando provêm de pessoas da família,
com quem nào há oomü romper relações,

Encarando meus negócios de longe c em oon-
junio. acho í talvez por não os ter bem em
mente) que prosperaram mais do que fora de
esperar. Parece -mc que o rendimento é maior,
Mas quando volto â direção dos mesmos, inú-
meros pürmcnores me atormentam: “então
minha aEma se reparte entre mi! inquieta-

Çuei 1flT*\ K-me fácil abandonã tos por com
plclo; o diíícit c voltar ii ults. É-' triste estarmos
em um lugar onde íuefo o que vemos preocupa
e depende de nó;*, Creio que me sentiria bem
mais alegre em uma casa estrmhd, pois estaria

rnai* livre ç à vontade. Nisso estou com Diõgc-
nes que rc^p^s-ratit+i a quem The indagava que
vinho preferia: "o que fiâo è meu"*.

Meu pai gostava de construir em Montaig-
ne < onde nascera, e em tudn 0 que di/ respeito
às questões domÊStièú atenho mc a sctl Mctn.
pto e procuro fa/.er com que do mesmo modo
ajom os que me sucederem. C> que puder realí

/.ar em alcnçao àsuít vontade sempre o farei e-

se mandei terminar um pedaço de muro ou
retificar algo mal executado, foi pensando- em
sue intenção irmi-s do que cm min lia cõmodi
d ade. V ccnsuni mc a indolência que nve impe-
diu dc levar ti cabo a reforma que ele iniciara,

tanto mais quanto me arribo a scr o úliimc
varao da familtít c o último a locar no rnanm
Mas não tenEin queda para as construções, que
afirmam rícr cuisa ágmtlavçL nem para a caça,
n jjirdmugcrn ou RKOCUpaçaCx incrcnlcs a uma
vida de campo, Nnda dis-so me divene muito.
Como não mc: interessam as opiniões que se
posçain_ tornar fontr; de dificuldade* para
mim; não as quero robustas c esclarecidas e

vim fáceis i.- cómodas. Serão imlTckn temente
sãs c justas. .se se mostrarem úreis c derem pra-
zer, Os que me ouvem diaer de mm ha encapa
cidade em assuntos domésticos Consideram
quC o aíirmo por desdém. 1£ pensam que .hc

ncgtiguneto de conhecer çs instrumaiios neces-
sários aos trabalhos do campo, as estações
adequadas, a ordem a ser observada, a manei-
ra de fazer o vinho ou de en seriar as árvores,

os nomes daí plantas c dos frutos, o modo de
pfüpüíar eis carnci que Comemos C o preço dos
Lee idos com que nos vestimos, è porque me de-
dico a ciências mais importante^. Irritam -me
profundamente eom suas reflexões. Se assim

1 fl 7
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fosse, seria íolicc minha; não haveria dc gue
vangloriar- me, Na realidade eu preferiria ser
bom escudeiro a ser bom lógko: “Por que não
te ncupas cum coisas úteis, com fazer cestos de
palha ou de junco 1 PV T' Enchemos a cabeça
com idéias gerais, üom as causas dos sucessos
universais, os quais dispensam perfei tâmimtc o
nosso interesse, e esquecemos o que diz res-
peito ao homem c a nós mesmos.

Vivo em minha casa a maior parte do tempo
e ÊOstana de jida comprazer-mc mais do que
alhures- “Após l antas viagens por terras c
niares, após tantos combates, possa cu enfim
aí encontrar o repouso na velhice'** r Não
sei re o conseguirei. Gostaria de cer herdado de
meu pai, em lugar de outras coisas, o amor
apaixonado que devotava â administração de
seus bens. Era feliz cm geri-la. adâpLando-Sc
tio que possuía, As pessoas que sc dedicam aos
grandes problemas políticos poder fam acenar
me com a mesquinhez de minha atividade; ísüo
pouco mc importaria sc jamais viesse a seguir
meu pai em seus gostos-. Acho que servir ao
público ç ser útil ao maior mimero é o que há
dc mais honroso, "nunca apreciamos melhor
os frutos do gênio c da virtude como quando
os repartimos com o próximo* “”1 mas,
pessonl mente, renunciei a essa ambição por
covardia e consciência, lais encargos paro
ccin mc lio pesados que tenho a convicção de
não poder desenipenhà lus. Platão, que era um
ruesire cm (udti 0 que respeiln ao governo dow
l islados, absicvü-sciírurctanLo de aceitar quais-
quçr foncõev Contento mc cm gozar a vida
sem demasiado urdor, porém; cm levai unia
existência simplesmente supor[àvct que n ão
seja uma carsa nem para mim nem para o*
outros.

Ninguém mais dó que cu se enticguria mais
totaltrronl* c de bom grsido à administração de
terceiros se o pudes-KC- Um de meus desejos ê
encontrar um genro que mc auxilie a rcijrar me
dos negócios. Deixar- íhc-ijt a. direção de íucu*
bens e a possibilidade de fa/er 0 que faço e de
1 irar de su;t atividade Iodos os. Ixjiicfieios, con
quanto se mosir«s:se rccíjnheeidoc amigo, Mas
vivemos cm um mundo em que a lealdade não
existe, nem mesmo uos próprios filEios.

Quem sc flncurr^jííL de rei ín li as despcía> em
vitimem, age sem controle algum de minha
pane. Aliás* poikna roubar -me da mesma
forma se cu coniasse, E assim, A menos que
sejn um malandro, uma tal contliuiça obriga i
a andar (ILrcito,

’

"Muitos induzem ao ludíbrio

1Éq Virgílio,
lta Horãeiu,
1M CEccro.
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ccum fctiu receio çte ser ludibriado; a -iuspeitu

justiflp pecado 1 U1 ,^ A garantia que tenho
de meus subordinados consiste unicamente cm
desct.mhecè-ios, Não presumo m vícios, e con
Elo de preferência cios maii* jovens por conside-
rar que mCfiOí pervertidos pelos enuu*
tKcmpiüs. É-mc menos desagradável saber ao
fim de doh mesei que esbanjei quatrüceátos
escudos, do que ter diariamente aos ouvidos a
relação das despesas. Nem pur j^o tenho sido
mais roubado do que outros. ígnom-o cm ver

d ade, pois nunca sei, lexalarucm^ c de caso
pensado, quanto tanho; c até ecrto ponlo ^ra-
da me essa incerteza. F preciso reservar uma
pequena mareem para a deslealdade ou a
impudência dOK servidores. Sc poiisuímoFr com
que manter despreocupadamente a nossa posi-
ção social, abandonemos aos subalternos o
ttcedente do que # liberal idade do destino nos
outorgou: e a parte do respigntlor Em suma,
não mc preocupa n horteslidaulc de meus servi

dores, nem me atinge o que possam fazer -me.
Vil í> lolíi atividade, essa que consiste cm lidar
pemumen temente com dinheiro. eontâiidCK» e
pçsüodo-o f For esse caminho è que se chega a

avareza
Durante os dezoito anos em que vtnhn

administrando ík, mçus bens. nune n me dei ao
trabalho de examinar documentos u títulus dc
propriedade que devería conhecer a fundo,
Não por desprezo fitowlãco pdtts coisas deste
mundo, as quais avalio com objetividade, mus
ião- somente por preguiça c negligência pueris
e incuráveis, Tudo posso verificar para não
ser obrigado a ler esse p&pelórjo que mc torna
ria escravo dc meus negõdos t até dus negó
cias alheios, como ocorre com quem sc

impressiona com o dinhíiro, Nada me abor
reee tanto como as prcodüpBçòes u as fadigai

;

ambiciono upenas stMMsgu t laberes. De bom
bífido, creb. viveria, a cxpcnsüs de outrem,
conquanto isso não implicaífcí em obrigaçóes e

vervidão. Dado o meu temperamento e a
mtnluj. condição, e considerando o qut devo
suportar de meus criados e familiares, não
w nm há nisso maior abjeção c desugrudo do
que em figurar entre os ^rvidores de um lidai

go dc maiores posses e que !hcs dc uma certa
independência. "A escravidão consiste na
sujeição de uma aJms covarde c fraco, desti-

tuída dc hvre arbítrio

1

* 3
r
" Craics Füf além;

colocou -se sub a salvaguarda da pobreza a fim
de se libertar dos cuidados do lar. Não o faria

eu, porque detesto a pobreza sanen quanto o
sotrimtntí-.

; mas cüm prazer trocaria minha
vida pnr outra menos nobre c ativa.

1 * [ Sênecu.
tw

CÍOETO.

_
5m viagem, deixo de lado Loda preocupa-

ção. e a queda dc uma torre me comoveria
menos do que a de uma telha, se presente. De
longe, meu espírito desprende se de tudo, mas
dc perto sofro com o que ocorre, como de resto
qualquer vmliãieird. Uma rédea mal ajusiada
ao meu cavalo, um estribo que me incomode a
perna, preocupam me um dia inteiro. Sustento
a animo ante quaisquer ocorrências, ma* nãu-

ptjsso fazer o mesmo corn os iithos; “coma
dominamos pouco os sentidos, ó deuses 1

"

Em casa sou responsável por tudo o que vai

mal. Poucos senhores (de condiçxW iguais ris-

minhas} podem (c são felizes sc o podem) des
cansar em alguem sem que tenham dc suportar
ainda boa parte dos encargos. Isso influi na
maneira pela qual recebo meus hóspedes e sem
dúvida alguns terão fitado mais tempo cm
minha companhia por causa da cozinha do
que do tratam cn tu. Asstm perco muito do pra
zer que pudera auferir das visitas dos meus
amigas, Ã mais lata tuiiu.de que pude assumir
um fidalgo cm ?>ua casa* c^tá cm mostrar-se
incomodado com o serviço, falando ao ouvido
de um criado qu ameaçando outro com o
olhar, É preciw) qtie tudo corra bem e íiiga seu
curso liar mal sem que sc percebi*. Acho desa
gradavef entreter os hóspedes acerca tio que
por des fazemos, seja para nos desculparmos
wj & para «os exibirmos, Gosto da ordem c da
limpeza c aü prefiro h abundância: "Quero que
pratos e copos rellitam minha imagem 1 ^ "

Atento para o que ò necessárk} t não aprecio a
ostenuçlo. Re estamos em csáu :ilhc:í;i ç um la
erijo m: pego com outro ou derruba um prato,
riniü^ apenaN. Dormimos enquanto nosso bos
pede iro cotnhirifj com sícu mordomo o que há
dc oferecer no dia seguinte, O que digo refere
sê a mim apenas, pois reconheço que deve
eon^fituír doce tarefa* para a* n utureza.', inefi
mdiv. a mo* zelar pçJu iranq^ilídade da
e pela prosperidade ii ordem. í:ssç estado
dc oolsas que mc perturba, atribua o aos
embaraços que eu próprio crio. e não lenho a
menor intenção de contradizer Plaino, o qual
juigavu iícr a aaupaçao rnais fcÈiz "tratar dc
seus próprios negócios sem causar prejuízo li

ninguém".

Em viagem penso apertai em mim e no
emprega de meu dmhcirq. o que depende de
uma simples ordem. Para juniú Ji> T no contrá
rio^ cvmprç recorrer a numerosas fonte 4 1 nãa
cruendo disso. Entendo mais dc gastar e dç
tomo gastar, pois a ranio so destina 0 dinheiro;
maí nfto equilibrar meus ga^co:* reparta
de£igualrnentc h de um moda esugeratio cm um

133 Horãeio.
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sentido Ou noutro. Se contribuem p;*ra uma
satisfação pessoal, dr&pcndo sem contar: mos
se ti ao me comentam pafticul.irmcntc ou nao
mc prcstâg iam. restrinjo-os ao mas imo, Seja
pof arsií[üioT ou por impulso natural, o fato de
viver a compararmo-nos com os outros causa-
nos mais prejurzo* do que benefícios, Priva
mo nm do que nos é útil pjirji fazer tomo 05
demais, E meros sios importam üs condições
cm que vivemos, c suas consequências, do que
o que exibimos em público. Os próprios bens
do espírito, e a sabedoria, parecem-nos sem
sabor se o.s gomamos Eonge da vista c da ap™-
vaçâo das pessoas que nos são estranhas. Há
indivíduos cujo ouro corre cm torrentes subter-
râneas e invisíveis, enquanto outros o exibem
em placas ou foEhsiS- Desse modo purv uns os
soldos valem escudos c para ouiro.s o contrá-
rio. O mundo julga pelo que vc. Cuidar dema-
siado da riqueza sabe a avareza: distribui-la

com liberalidade ordenada c voEumária exige
uma arenção penosa. Quem procura gastiu
com precisão gasta demasiado eslfílamcnie c
como que constrangido. Guardar c gastar são
coisas indiferentes cm si mesmas; íqmam-se

boas ou más dc acordo com as nossas nçòea.

Outra razão que mc induz a viajar é o desa-
cordo -em que me enco-mro cm relação áos cos
(umes dc nosso momento presente. Facilmente
mc consolaria dessa corrupção lendo cm contn
o interesse i*erriE: "Suportaria tvies lompos piu
res do que a idade do ferro, em que fatiam
nomes para os crimes c que a naiürezn rião
pode designar por nenhum novo mcipl' Síl ";

mas no que me diz respeito sofro demasiado,
puh. em COflSeqüência dos dísregrameruos ine
rentes a nossas guerras cjvík, u>da a vida
decorre cm um ambicatt perturbado;

r

‘etn que
Justo C injusto SC contúntim"* 'Xavram a
terra armador diariamente cometem atos de
banditismo e vivem dc saques 1

rj V Pelo nosso
exemplo verilleo que a sociedade lium anu se
perpetua de qualquer forma, açonieça o que
acontecer. Dg qualquer jeito quç se coloquem
Os homens, juntam- sc ç se ordenam, como
c^.ses objetos heterogéneos que pomos no bolso
c que acabam por sc ajeitar sozinhos, por
vezes melhor do que o fariamos, O Rei Intjpc
reuniu 03 indivíduos rriiiis perversos c incorri-
gíveis que pude encontrar C os instalou em
uma cidade que mandou construir especial
mente para clcs e que lhes tomou o nòmc, A
meu ver essa sociedade httenkUta ter-se á
constituído desde logo em estado político
baseado nos próprio* vidos dos. imbil antes, os
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quais rela terão implantado por cerro uma
ordem c uma justiça. Vejoem nosso* ú ias não
fatos isolados, mas Costumes acesloü- tâo fero-

zes, desumanos, c desleais — t> que na minha
opiriiao e o pior — que nâo oí po$$o conceber
sem horror. Mas admiro-os quase tanto quanto
os detesto* ao ver ificar que a exccuçáo dc tão
incríveis crueldades testemunha igual menie
vigor e resolução, erro e maldade. A necessi-

dade reúne e acomoda os homens e essa liga-

ção Fortuita translormu-sc cm seguida cm leis;

c algumas dessas leis, entre as quais se depa-
ram as mais selvagens imagináveis, deram
resultados mais felizes e duradouros do que as

que Platão e Arisunefcs tenarn sido c apazes dc
fazer. Poíj> todas as medidas imaginadas ariiH-

cialrneiitc revelam -sc ridículas e ineptas na
prática.

F-Sias grandes c prolixas discussões acerca
da meFhor forma de governo somente são úlcis

como exercícios espirituais, semelhantes nis^s

a terias questões ariísticas que só interessam
como Lcma.K dc controvérsia, porquanto fora

dcSsc clima nao crí fitem.. Alguns desses projg

10^ de governo poderiam talvez aplicar se a um
mundo novo, mas estamos cm um mundo já
vellio em que reinam certos Costumes: nau o
criamos, nó& outros, como fizeram Pirro ou
Cadmo. Quaisquer que sejam as possibilidade::

que tenhamos dc corrigi to e reorganezu lo,

não podemos, sem -o quebrar, dobra lo- até per

der o vinco smiiici, Perguntaram a Sóion ^ as

leis qtie tlcra aos atenienses eram iis melhorei
possíveis. "Sem dúvida, respondeu, em relação

àü quu tinham antí^." Varro desculpa sc no
mesmo sentido, dizendo que. se livesse de

escrever sobre uma nova religião, exporia q
que pensava, míts, ceando a religião já con st i-

luídn c acdini, precisava ater ao uso mai^do
que ánaluFcza.

A melhor forma de governo de um país é
aquela qut vem Sendn adotada trndicionnl

mente e não a ideal, pois sua ertciénçia. depen-
de somente dox costumes. Nõs nos. queixamos
das enndiçõei presentes: mas crcic errado que
rer, cm umn demoerneia, que o p^vder sc con-

centre em pouens mâüS, 051 r
numa monarquia,

que outro governo subiUttuao existente

Ama o £isiado como é;

se é monarquia, ama a majtitade:
Se ê de poucos tsu da comunidade,
áítid ú: Deus fez que nelç nasccsjics,"

Assim faluvH esse bom Sr. de Pibrao que aca-

bamos de perder, c era um homem de bom
senso e âc sábios oostumes. Eüsa perda c a que
ocorreu na mesma época, do Sr. de Füux t

foram rudes golpes para a Coroa. Não sei se



há em França qtiem seja capaz dc tornar o
iuigTir desses gascõcs no conselho do rei, Eram
grandes almas, L-?da quaJ a seu modo. E por
oerto raras neste século, Refratárias e hostis à
corrupção, como íerao conseguido vencer?

Nada me parece mais grave para mu pai* do
que uma mudança radicaL EbIh c que permite
o aparecimento da tirania e da injustiça. Quan
do uma peça qualquer se entraga, cabe conser-
ta-li pois assim_ podemos evitar que a ahera-
çao e a corrupção inerentes a iodas as coisas
nao ro.t afastem demasiado dç nossos princí-
pios e instimiçoes; mas querer refundir tâo
grande massa c trocar o* alicerces de tamanho
edifício é fazer como os que. pnra melhorar,
apagam tudo, para corrigir um defeitu tudo
desmantelam, para curar matam o doente:
,£
Njk> c bem mudar que pretendem; ê des-

Lruir
ie O mundo nào pode resta tekcerscí

sozinho C suporta tão difreií mente o que
atormenta que tento desfazer se dç qualquer
maneira do incômodo. Mil cxcmplus dcuiníif,-
truni que só nos curamos a cx pensas próprias.
Desviar ^ do ma] presente não á curar se, por
quaiico nziv melhoram as condições; c y obje
tivo do cirurgião não consiste cm extirpar a
carne enferma, e sim cm salvar 0 doente

:
pro-

cura mesmo conseguir com que as partem atirt-

gida5 *c refaçam e voltem ao seu estado nor
rnaí. Quem .50 se esforce por se desembaraçar
do que ü atormenta, nic vai íongtí, pois q bem
não sucede forçosprqante ao mal; pode ocorrer
outro mal. c mesmo o piof nial. Foi o que
aconteceu aos a&sassmos de Cisar. Compro-
meteram dc cal modo ã ordem pública que se
arrependeram ao hm. Dísde então ^crnelhjirites

de^veniums ocorreram com oulro.*; e nó* Irara

ctr.ses podemos falar com conhecimento de
causa: todas as grandes mudanças abalam o
Hstadn ç provocam a desordem.

Quem ciTn71i.1iiaj5.ifcc os irccrç?sajdt>.< qc
Lcntur a curu ficaria logo hes Liame. Facúvto
Cãlàvjo corrigiu o vicio des^e procedimento dc
uma maneira insigne. Haviam-se amotinado os
seus- concidadão* contra os magistrados c ck,
que era homem de muita autoridade em
Cápuà, conseguiu dc uma feitu reler 0 Scrtulo
rts> palncio e convocando o povo na praça fren
teira disse que chegara o dia dç vingar-sc livre

mçntc dos tiranos que durante santo tempo o
havia oprimido, pois os linha à sua mercê* sós
e desarmados, Era de opinião que se noncas
sem, julgassem e* extremassem separadamente,
designando se m mesmo tempo um homem de
tem para ocupar o c^o do condenado, a fim
dc que 0 mesmo nio permanecesse vago. Mal

1 9

1

Citíru,

se ouviu o nome do primeiro senador, pror-
rompeu a assistência em tremenda vaia. “Bem
vejo, disse Pacúvio* que £ preciso destituí-lo:

tratemos de escolher o substíiuTO,” Fez-se
sílèmziru embaraçada, a multidão não sabia
quem deger. Final mente uEguêm, mais Ousado,
apresenta um candidata. Uma acuada maior
ainda do que a precedente 0 rejeita. Ccfliu-
ram-lhc ccm imperfeições. A discórdia aumen-
ta com o segundo senador: e mak ainda com o
terceiro- E com o mesmo aia com que destitui
os senadores, protesta a multidão contra as
respectivas substituições, Cansado, afinal, dc
discussões tão inúteis, vai se retirando o povo
aos poucos, convencido dc que um mal que
durn, há tanto tempo c f^nri dúvida inai* supor-
tável do que um novo mal que ainda não se
experimentou

.

Entretanto, por mais que nos tenhamos agi-
tado (que não temos feito !): '“nossas cicatrizes,
nossos crimes, nossas guerras fratricidas co
brem nos dc vergonha f Filhus de^te século, dc
quç não teremos sido culpados? Que atroe 1

dades riao leremos cometido? Haverá alguma
coisn santa que nossa juventude tenha respei-
tado? Algo que não haja profanado 1 9 *

7 ” Não
irei dizer eoiti tom firme e resoluto que “a
deusa Salus sena incapaz dc salvar essa famí-
lia, mesmo que o quiser 1 a9¥\ Não chegamos
ao fim de tudo,
A conservação tbs Estudos c coisa que

provavelmente ultrapassa nossa intcligênein-
Um governo é. como dií. Fliuàn. tima" Ibrçn
difieil út sc di^sülverí resiste niuiias vezes a
doenças mortais que o roem interior mente;
mamúm -se, apesar das leis injustas, 0 despeito
da 1 ironia, da prevaricação, da ignorância
rnngisiíados. da licença c da sedição dos
povos. Em tudo 0 que no.s aeomece, tomamos
como ponto Uc comparação 0 que csíã acima
de nos c olhamos para os que se acham em mc-
liiyt sitüüçâtn compare-se Ot>m os dc baixo c
nlo haverá miserável que não depare com mil
razões^ de hç consolar. É um erro olhar de
preferencia os favorecidos, 0 que levava Sóton
ti afirmar que, se juntásicmos todas as desgra
ça^i que ailigem u humanidade, não haver ta

ninguém que ^ conformai com abandonar
os próprios snfomjtUfl-S para cntrür na pariijha
dos males acumuladtís. Nosso governo c.stá

enfermo; ê meonicütãvel. oulrçs* porém, bem
mntà doentes não morreram; “somas uma bula
rtitò mãos dos deuses 1 0Ü "

J

Os á-stroa escolheram Roma como exemplo.
Passem por todas as u in.sformaçiks possíveis,
conheceu a ordem c a desordem, a felicidade e

HMlí
Jtorãciü.

,Ufl Ciçerc.
¥QÉ1 Flauio.
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li desgraça. Quem tern o direito de desesperar
da própria situação quando aienia para u que
ela sofreu? Se 3 extensão de seus domínios
constitui uma garantia de prosperidade (a que
nàa acredito. pois penso qottio írócrates que
recomendava a Nícoelea não invejar os prínci-

pes que possuíam Estados mais vastos* c iim os
que sabiam aiantc-los ein boas condiçoes),
Roma nunca esteve Lão bem camo quando
andou mais doente. A pior dc suas formas de
governo foi a mais Feliz; mal se percebem ves
Lírios dc uma constituição sob os primeiros
imperadores; reina então a mais compJcla con-
fusão de poderes. Não obstante. Roma supor-
tou essa situação e a monarquia sobreviveu,
apesar de englobai grande número dc povos
diferentes, inju^tamente conquistados e jdmi-
nislndos dc um modo deplorável: “Não quis o
destino confiar a nenhuma nação o cuidado de
&s rebelar contra os donos do mundo^'.” Q
que bahnnça em geral não ca?. A eoitlcscura de
tão grande cdiflclò não depende dc um só
pregu; sua antiguidade mesma faz que sc sus-

lenic. com li esses prédios velhos cujos alicer-

ccH p idade solapou c no entunlo s« conservam
de pe em virtude dc seu próprio peso;
"Somtnlc fruíeis raízes Ainda a prendem ao
solo, m a* a própria massa mamem o equilí

brio 7 ** “

Não ê dxi boa uílica vôrificar apenas o esta
do dos fosso* tie uma praça forte paru saber dc
sua solida-/; cumpre csludur lambem os meios
dc ação da tropa sitjjnte e o lado pelo qual
dever â tentar o assalto. Poucos íi avios flfun

dum com o próprio peso, sem que icnham
sofrido íílgum atrktenie. Se ol liarmos ao redor
de nós, podemos observar que iodos os ^an-
des paise^ cristnos ou não* cum:m o riseo de
transformações e despires; “Todos tem s-uas

enfermidades t umeaça os uma mesma i empes
I ade5 * 3T Fãe 3 1 ü :k>s astró h>vro s ad vert i r- nos
dc ngilnçÒMiíi c pçrtiirfc>açõç :

'' prováveis
;
não £

necessário considtur os ostros paru profçtigá
las. Sc o mal e universal* podemos encontrar
nessa gerLeniliüuçüí? razões de sobra parjt nos
canelarmos e ate a esperança dc durarmos,
prós nada cíü quando ludo cai Uma dowça
que a lodos atinge mrnn se um csEado normal
dc saúde para ns indivíduos, On4c uniu é igual

não pode lia ver dissolução, hu não desespero:
antes descubro possibilidades de salvação:
“Talvez um deus benevolente nos laça voltar

ao nosso estado amigo*"* ^ Quem nos dirá
que Deu.s não queira que ocorra conosco o qu^

20 ' Lucano,
= 03

f,j

703 Ovídio,
Jü4, Hbràcin.

se verifica nos corpos que., após unta longa

enfermidade, conquistam uma saúde melhor
do que a que tinham antes? O que mais me
inquieta c ver que. entre os sintomas dc nosso
mal h bá uní que nos vem dos céus e outros que

ró devem atribuir -se à nossa própria tmpru
dcncia. Parece- rfic terem os astros deereiado

que já duramos dcm.pis. E aflige -me ainda ima-
ginar que mal mais prós imo não está na alte-

ração da massa inteira e aparentemente rói ida

e sim na sua possível divisão.

Transcrev^ndo aqui estes devaneios* rcecio

que minha memória me haja traído c cu esteja

a repetir o que já disso, Desagrada-me eneon

Irjir me de novo no caminho percorrido. Ver-

dade é que não exponho aqui nenhum,! novida-

de. mas Cõiàis Comutes. as quais, líxaLumunEc

purque são comuns, podem repetir sc mil

vc/.es. Às repcliçòcs são sempre tediosas ainda

que venham dc Flomero, ií desastrosas para o

que é somente ^ipcrfieial c ocasional. Dc-iesto

insistir mesmo no que possa ser útil, como faz

Soneca, e n ãú mc agrada o mclodo ílofi csrói-

cos que repsicru a tOílü instante síus princípios

u Mj as hipóteses e empregam argutnenLos l:

raciocínios dc todos Conhecidos.

Minha memória piora dia a dia* "como se

com ícdr ardente bebesse avidamcnlí: ^ águias

soníferas do Lcuss4fl Atè agor?i H graças a

Dous, da não me fez cotneier ntnhuim erro.

mns doravante devercí. ao eomrãrio do que
f-KEèm oiuros, evitar de ejílubdcecr um pro-

Sram a que me cerceie dem** iodo, pois não
quero dujíuiider de um m*trumcmo tao frágil.

Acusado de haver rraido Alexandra foi Lirt

ccslcs levado ã presençq d 3 Irops parra que
diante deín sc defendesse e juMifLerivse. Tinha
prepurudí> um discurso, mas ew|ueoeu o, c,

corro principiasse n balbuctiir, rmrediturann os

soldados que % perturbação proviesse úo fato

dc scr cu I prado, e m ataram níi a lIc

lança. Tendo lido rm prisão o tempo neccasàrio

puta se preparar, atribuíam à sim rná cuns-

cjencía o silencio embaraçado, No entanto, se,

quirinclú apenas buscamos um êxito oraióno,

jXidcm o lugar, a assistência ç a ísperfl. pertur-

bar- nos, que duer dç circunstância em que
nossa vidtí dependa dc nossas piilavras? No
que me di i respeito* o simples fato dç ser ohri-

gado a dizer dcierminsida coisa faz que dela

me esqueçri- Se usmílo cm minha memória,
exerçí] sobri: da um tal esforço que acabo por
essuagã Ui. Quanto mais mc apoio nda tamo
mriis perco a segurança; vi-me por vezçs bas-

Lunic embaraçado com isso, principaJm eiite

quando procurava simular profunda descnvol-

Id.
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lura nas frases e noj gestos t dar ;-i impressão
tíc que improvisava: em rais casos é menus pe

nosu dizer banalidades do que mostrar que nos
preparamos p-j.ru. Faiar c não- O pormos, coisa

pouco hábil da parte dc pes&oat dtí rnirsha

profissão, e difícil dc sc corrigir. A preparação
desperta esperanças que não devem falhar. E
erra quem veste casaco, se não pode com isso

desempenhar melhor o seu papet do que em
mancas dc camisa. : "'Quem deseja pjrcrvoeur

admiraçFuj deve cuidar dc não desperlar espe-

ranças exageradas1 e V' UEzem que acontecia
fdo orador Curió esquecer uma parte dc seus
discurso*. quando os dividia em (rçchos de
acordo com os ponio.s que queria Elucidar ou
defender- Sempre procurei evi-ar esse inconve-
niente e fujo a promessas e proscrições, não só

por desconfiar de minha memória mas tambem
porque l ni r

; atitudes sabem a artifício-
LtA

simplicidade assenta bem eih soldado1 ® Y"
Impus a mim mesmo a decisão de rtutlea Usar

da pai Livra em cerimônias, pois considero que
é estúpido ler um discurso; c não vãi hem n um
homem de ação. Quanto u. improvisai . «cria

arriscar mc a não dar «jniu do recado porque
minha imaginação lerda c pesada não sabe
acudjr às exigências dos apartes e dos incide n

tes que porventura se verifiquem.

Dcísa me. ó leitor, que prOssigu em meus
"Ensatos.

1

* e acoliie com simpatia este terceiro

volume. Amplio meu retrate, nm o corrjjo, H
nrtEcs dê ledo porque quem vende sua obra ao
público não tem rm+is direito a elas que diga
melhor, se puder, cm Outro trabalho, mas não
dcivabríac o que vendeu. Do* que assim agem
nada se deveria comprar luifcs dc sua morte, fi

preciso rellctir para produzir: e não liã como
íc apressar Meu livro è sempre fl mesmo, só

que ücrtiucento alguma Coi*n a mais um cada
nova edição, a fim dc que o comprador nãe>
saia lesado. Esse aeréieimo nrk modifica a
primeira edição, apenas valoriza as seguintes.

cí que ê tm verdade nmn sutik/n algo preten-
siosa de min fia parte: podem ocorrer entre
izmo pequenas ínvcrÍJcs cronológicas. pois

minhas histórias se introduzem na obra sugun
do a oportunidade e mio dc acordo cum a

época.

Outro motivo jndu,/ nte li não corrigir: o
medo dc perder com a troça. Meu julgamento
nem «sempre progride: acoiüttcc-lhe lambem
recuar. H não deaconfiu mefius dai fantasias

que mc vem ao espírita em segundo uu Lerueiro

lugar íIei que das primeiras. Amiúde corrigi -

mo nos tao crnincameme quanto aos outros.

1 D 6 Cícero,
' D? Quine iliano.

Envelheci dc vários anus desde a edição nli-

ciiàL que d tila dc 15SG. mas duvido que me
tenha tomado mais sábio. O meu eu de agora e

.1 mvu cu tic outrora são na realidade dois.
Quai n melhor? Niãu sei. Seriai bum envelhecer
sc não parássemos dc meJhorar; mas so avan
Çamc* ã moda dos bêbados, titubeando e sem
direção definida- ou então como esses juncos
que se jgttam ao sabnr dos ventos. Antiocu to
mara vigoro saxricntc o partido da Academia
em seus cserilos, mai na velhice optou pelo
pari ido contrário. Qualquer partido que cu
tivesse tomado não teria seguido Amtoco?
F.stabdecer a ecrteza depois dc estabeíteer a
dúvsda, não será estabelecer a dúvida c não a
jerico n, c demonstrar que, se no^s vida se

prolongasse asftim. não scrin melhor h mas
diferente?
Ü aplauso do publico den mc certa ousadia:

mas receio emediá lo. Pru feriria descontenta !u

J cansá-lo, wiíUt fe/ um súbíü que loohcçí), O
louvor c sentprc agradável, venha dc quem
vier, mas para que seja justo cumpre saberdhe
a origem. \a próprias imperfeições p^sdeni

sugcrblo. P, :i predileção do vulgo não oic pare
cc feliz: e me engano muito SC* cm sua maioria,
não não íls obras piores .r- que o posto popular
consagra, Por isso íóu grato ás pessoas nmá-
vcis que sc dignam aprEcitir meus débeis esfor
çofi d reconheço u serviço que me prestam, já
que em obras como a minha, tun que o assunto
não mteressa por sl, as impcrfcEçée$ da fonm.i
rt^allam mais ainda. Não te irriles tampouco
comigo, leiLur, por causa das I.Llhas que aqui
se infilUiLram em con^eqijènçia da famasia chi

da desatenção de outros que nãn cu: vários
indivíduo; participaram do trabalho. Mão me
preocupei com n ortografia {apmas rccomcn
dçj quu aeguisísem A aniiga) nem com n fh-intua
çán. não sendo um espeeialisia ncíiícs ramos,
Quando o erro tira o sentido díi frasç. não nu:
aburreço: nào mo peidem airihuir. Mjis *;er u
sentado è apiaias iilieradr^ o que ocorre não
raro. e o erru rnc obriga a Jí/er cj que nãú
ulisse, ssmo que snç prejudica grandemente Se
cnirctamo n frase estiver em inteira çoniradp
çáo com o que c permitido esperar- se dc mini.
creio qce um homem dc bem não me imputaria
o Uvs]iz.ç, Quem LOuhccc minliu preguiça e as
peculiaridades de meu temperamento com
preenderã «cm dificuldade que preferiria ditar
outros tantos ensaios ;i ocupar mt com ll cor
rççuo pueril dos atuais.

Di/.i ii hã pouco que. cntorrado na mais pro
tunda mina desse novo melai da corrupção de
nosso século, não somente não mamenhú rda-
çócq de intimidade com pessoas de muras opi
mõet c outros costumes e pessoas unidas
entre si ptío vínculo mais puderoso de
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Uyôm 20 * tomo também corfo certos ris,cot
nu meio dessa massa cte indivíduos que tudo st
permitem t sc acham cm situação difícil peran

3 justiça. Quando pondero condições
par heu lares cm que mt eucoulto.. rtao vejo ninp™ ern mçu parlidu quem a defesa dys leis

cusie tanto» já pelos benefícios que não realizo,
jífc pelos prejuízos- que sofro. E muitos que exi-
bem v.ilcntbt e zelo fnacrri atinai beni menus do
que cu. Em minha casa. que c facilmente aoes
Sive! — porquanto nãç quts nunca Lransfdr-
mã-la cm fortaleza todos são bem acolhi-
dos; isso tornou-a bem vista e preservou-me de
qualquer violência. Considero falo digno de
Tiiençãi) continuar cia virgem dc- sangue e dc
saque em meio a essa borrasca de agitaçOc* e

mudanças que há tanto tempo dura. Na verda
dE fora possível a um homem dc meu tempera
mento escapar a quaisquer vexames vivendo
t.
fm um elirtiu ücrcro cm que iodos livessem
idünticas opiniões: mas as incursões c Lnva
yjes. as vjeissi tildes dc uma guerra como a que

trava ao redor de mim exacerbaram os indi

víduos c expõem-mc a perigos e dificuldades
impossíveis de sc evitarem.

Tenho mc livrado de ludo. mas Jumento que
isso se deva m acaso - ç tambÉm k minha
prudência mas não a justiça. Lamento não
esiar protegido por leis c sçr obrigado .1 buscar
ou ira salvaguarda* Vivo aísim em boa parte
graças n benevolência alheia, a que me pesa
cíLraordinariiinente. Gostaria; de não dever
minha segurança nem á bondade nem ii

complacência dos grandes* uk quais toleram
nimba devoção á legalidade. c a M herdade, nem
tampouCO ã eordurn dc costumes dc meus
antepassados e de mim mesmo, Qu*: ncemte
ceria St eu Fosse diferenle

1

? Minha condum,
minha lYajiquezâ. minhas rç

| ações de pnrcTi

lesco orlam obnuaçòes. onrigam meu 1
* vizi-

nhos u uma cena ui ir ode. e C urucl q,üc possam
cksnbrígar se simplesmente dizendo: “u liber

dfide d c continuar a celebrar o culto divino na
capela dc sua casa, uma ve? que desolamos ç
arrumamos as igrejas da região, ê uma coficps-

de nossa parto- deixemos-lhe uinda o uso
dc^cu.s hens è de sua vida cm iroea de ztlivr de
próprki pdn conservação dc nossas mulheres e

DÜSSBS vacai". Há muito tompn com efeito

vem a minha Família merecendo esses mesmos
louvores que em Aienns se trihui.ivain a Licur
ftu por ser o depositário do dinheiro dc
concidadãos. Gra, acho que a vida é um dom
dc Deus e nào devem ser considerada recom-
pensa ou graça especial. Quantos não preferi-
ra™ pcrdê-la a devc-la a Oulrtm? Detesio toda

íú “ OdareljÊiãü.

Èipécíe de obrigações, cm particular as que
possam resuKar dc um ponto de honra. R qual-
quer dom que implique em reconhecimento dc
minha parte paneoc-me demasiado oneroso.
Quero valcr-mc de serviços pagos. Em troca
destes, dou dinheiro e em sroca dos outros
dou me a mim mesmo.
Os laços da gratidão são mais estreito ç

poderosus que 05 das obrigações civis: pesa
mc menos 0 compromisso assumido perante o
tabelião du que o que eu mesmo crio; e nàó'

scrà razoável quE mini! a consciência se sinta
mais obrigada para com quem Lao .vonitriiic

confiou nela sem exibir garantias? Sc hà
eurantlas nadH devo: elas c quu devem. Hcsilíi-

ria menos cm pular os muros de uma prisão
para ev adir-mc dt> que ^m Faltar com a pata
vra. Cumpro eserupu lesam unte. c como que
süpCrsltcioSíimcnte, minhas prometas; pnr
Í5-50 mÊNITTiO faço-tlfc 0 menos possível c tão-so
mento vagas e condicionais. Mesmo as de
pouca importância se beneficiam da regra que
me impus; sao-me um tormento e alivia me
eurnpri-las. Assim lambem, quando tenho cm
mente um projeto, basta-me enunda-Jo para
que mc julgue -desde Js;go obrigado u rcalizá-lo:
parece -me que dizer è prometer, daí mostrar-
me lào discreto accruíi dn que prciundo Jazer.
C «fiderm rrie n \nm mcsitto mais severamente
dc que um juiz, porquanto tr-to se iiiêm á nbii-
Kaçáti comum c a que mc impõe a consciência
ú muito mais curtiu c áevera. Cumpro ruok
muito os deveres a que me con^nngem, “O
ato mu* Justo m è justo quando voluiiiú-

rlo* 0fl,\ e sí a M herdade não o realça» carece
de graça e de honra, "Nilo faço de bom grado

coisas que a Lcl dítôrmina 2 10 " Ao que ,1

necessidade obrígn. n vontade não me impdc
‘"porque ria^ cs>j.sa^ ordenadas o mérito se niri-

bui antes. quem manda do que ti quem exceu
ta' “ E sei de quum siga esin máxima até o
absurdo dc considerar que dá quando devolve,
e empresta quando paga. Não vqu a êsse
ponto, mus não estou longe dele.

Desejo tanto tviiar obrigações que jul^o
por

_

vezes um benefício as ingraiidòes, ofensas
ou indignidade* daqueles que ocasionalmcnce
me prestaram serviços; pois desse modo posso
çonsiderur-me quiie. Continuo tributando- lhes
o que mandam tis deveres souiais, mas acho
mais suave fazer 0 que determina o dever dt>

quv 0 que me impona íi amizade; assim K ali

vjo me erra parte da solicitude que -decorrera de
minha vontade, a qual ê em mim (que Fujo u
ioda opressão) exngçradamemc oprLssiva; É’É.

íü3
Cíeçro.

21ü Terênclo.
2 1

1

Vnlcrie Máximo.
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prudente refrear o primeiro impulso da bemv
voltaicia212 .

1
' Eüia atenuação do primeiro

impulse condia-me d es imperfeições dos que
frequento. ÜepJoro que vaflium menos, mas,
cm etjmpcnaaç^n. ganho com mc apegar
rnenos ;l eles. Compreendo quem ame men-O-s, o
tiJJio por [ser tinhoso ou corcunda; e não
comente por ser nialv&do como também infeliz
e mal conformado fwíir isào Dcui já lhe deu
menor valor naturyi), sob a condição dc se
moderar c nâo «r injusçu. Para mim, o parem
icsco não alCflua OS ifeleitos. antes t.ts agravn.
Em suma. no que résp&tta ã ciêitcia da benu-

licencia c. graLtdãü. que é ciência útil e dc
níuíLo uso, não sei de ninguém mais Livre do
que eu, Só devo o in creme ãs obrigaçoc* co-
muas e naturais e não hã quem seja mni* mde
pendeu éc: '"Desconheço o* prd.scrttcS dos gran
cfes í 1 -1

,

T‘

Jã mç dão ?ti u iio os príncipes, quando nada
me tiram, e fazem mc um hem suftcienLé quari
do tião mc prejudicam. é tudo que lhes peço.
Como agradeço a Deus pur somente dever ri

Sua bondade tudo o que possuo \ E suplico de
Sua misericórdia que mc permita nuntu devçr
a niiflfuím uin grande favor Bendita seja n
mjjihri indepcfidcncja, e que possa manter *e
até ò Hm da vida í Esforço ms por nau precisar
dcjujTgucmj "Toda^i as minha* esperanças
1,1:10 cm V* (sso está ao alcance de
Eodr.',_ mnx CMjKciüJmcnic daquek* que Deus™ sArííti das necessidades urgem*: e
ntiturais. F digno de piedade c hem arriscado
depender so de outrem. Mão o poderflu.s evitar
sempre, pois não estamos seuuiros de nada.
nem mesmo de íio*.slls píjisruhilhJudus. hora de
iriim nada po^uo, cm verdade, e assim mesmo
c, uma tal prppricdade, imperfeita o tk emprun
Limo. Froetiro cultivar minha coragem, o quç
eonsiiiui a melhor das g-trumia^c arranjar ummwm d« esisiêíldti que mc b&stc sc algum dia
Utdo Vier ;t laJi.u. Mipias hlcus não se Cnntcíl
toti com sc prover de saber pura. n<» caso ste f*
Jluir o resto, ccinipra/ür sc entre u* Musas; nem
de filosofia para ensinar mu csptriio a prescín
Jir virtlmenEe dos prazeres supérfluos qujmdn
'-'-S

i e* lhe tossem suprimidas; aprendeu um hem
a eoididiar c a coser c íl fazer sapatos e Calça*,
u lim de se Pastar a si próprio. Auferimos
irujor gow du.s bens alheios quando a ircoraj-
dade nao mu, obrigu u clcscjú los e quando Uis-
pLíziui-h. de íiiekjs para deies preseindÊrmo^.
C onhcço-inc bcn\ r e e-niÈ díílcü imapínar uitihI

liberalidade dc aJp.uvm para cominei, pí>r gene
rosa que ^eja, uma hospital idade,cm hora iraíl

Clcéíü.
í15

Virgílio.
214

Terênciü,

Ca e desinteressada, que nao me pareçam tirâ-
nicas c desgraçadas .se por necessidade as
tenha que aecÍLar.

^

Ai pc:iSo;H;:

, ambiciosas è dc prerrog aravas
dão: as submissas recebem. Por isso EíajazcL
recusou L-nrn mjunas uü prcíicmei que Lhe
enviara \ amerlão^ que deu origem li um oon-
flriu entre ambos. E os pre^ntes que SoSituão
maculou ao imperador de Calicut provocaram
de tal modo a sua còíera que este não somente
os devolveu fcrosseirajnenie, dizendo que sbus
.üiilvec&sores não tinham por hâbico receber dá
diva:>, cojTu.1 Lambem <frdcnoLi que se prendes

os emissários. Diz Aristóteles que quando
1 úlis queriu lisonjem Júpiter c os espartanos
ijp.radar aos atertfcnsea, nao o faziam lüm-
hraiidLi os bendtcic.s prestados e aim m recebi
doii. Queni^om tnda naturalidade recorre 30
pLuxÈJTuj, nãií o lar ia se conhecesse, como a
doçura de urnn inteira independência, c se
pesasse as dívidas como us deve pesar um
homem avisado. Pois ainda que sc paguem
nunca M e^sinçucm. Cruel escravidão par;t
qitem aspira n liberdade Lotai ! Meus conheci
dos, ns que estão acima dc num un escala
social, bem como os que *u acham abaixo,
üibt-m que mmea viram ninguém ^oJecitaj
menos do que cu c ríianos dever a quem quer
MLk: aej;]. Mão ê de estranhar que assim me
revele, pt^is muitas particularidades dc meu
teniperamemo para isso contrihucrm: ctrío
orjíutho nulurai, irritação quu me eoiiíja uma
recusa, a ín^igninciijicia de minha*, ambições ç
pfojCL03 t minha inabilidade ern negócios c inm
hem 0 espírito de independência e o amor no
0U..1. i uüo mo leva-mfi a um ódio nuirtal as
obngaçocs de qualquer espécie; nadu quero
dcvvr a outrem e nada quero que mc devam.
F.sEürgü mc dc Lodos o* rriodos por não reçof
i et u niitguém, E meus amigos imponunam me

quando me p^-dem parti irLicrecdei' em
sen favftrjunio a tcreeiro-i. kso pt)ik.. c eoo
quando ri elo cNijí+m de mim gesiões suscetíveis
dL me ab&ncccr (progerm de meu espírito
tudíJ qws Pt^sa preocupa Lo), sou dc fitíl
acesso e di^ptwo sempre 3 ajudar os outros,
í .onisjdo untes evito receber do que dar: o que,
no dizer de Aristóteles, é bem rnm.s fácil. A
Sürie nao me j^nni rm 1'uzcr grande bem em
redor de mim. ma& tf pouuo que Jl?. não me
proporcionou mu ita gratidão. Se o dcülinr» \nc
tivesse feito nascer cm cqiidiçõcs dy (juupar
altos earpos. desejaria Lornar me estimado
rmi* do que Lcjíiido ç admirado. Teria :mrei,
JiLc esforçado por agradar do que por Éirar pm
vcl * 0 ' Cir" afirma, sabiumeme. pela boca dt
um grande oh de e 1 1 tò.Moío

.
que considera sua

bondade e o bem que fez mais importamos e
valiosn^ do que iua coragem c suas conquis



438 MONTAIGNE

ças. Cip ião. igual mente, sempre que desci Li

impressionar favoravelmente. cu Loca sua ame-
nidadÉ e humanidade acima dc sua Ousadia e
dí suas vitorias. F. nunca deiaa dc dizçr, a que
muito O enobrece. que deu tanto n amigos
como a irtímigrra a oportunidade de aprecia Eo.

hm surtia, quero dizer que &c aígurma coisa IIOe
cabe dever, que decorra de ratões mais jusLas
do que essas a que me rpferj, resultantes desta
misefávcJ guerra. E que me torne devedor de
coisa menos pesada do que * vida,

Mil vezes vi-me recolhido em minha resi-

dência a imaginar que. naquela noiie mesmo,
seria vítima de alguma traiçlo c trucidado: c
fiedia ao destino que isso aconteuesse Sem
delongas inúteis e sem que eu mc scnbsse
amedrontado. Quantas vezes não repeti, após
minha oríLçàüí “Serio estas terras ík> Cuidado-
samenie cultivadas a presa de algum bãrba
ro21

rjT Mas que remédio? Nestas terras nasci
c ,b=bi nasceram qun&c todos m meus im lupas
sados. amaram-na ü deram -lhe seu nome, Nós
mis calejamos porém com o habito, e pira essa
nos SM. nriserãve! natureza isso ê mu hem. pne
que no.Q adormece a senribil idade u evita
Ueft,-n?i sofrimentos. As guerra-í üi^vi tem f^ij
de grave que nus obrigam todos n ficar de ata
hi ia em casa. “Quê desgraça ser forçado a pru
tcp.t r n vido com porias e muros e nem scquisr
se ^em ir em seggritfiça em seu luri'

1 *!" A
rcghlo em que habito é sempre a pf iineírtt a sg
frer com uossy* dissensões, c a última a sosse
gar; e u pa/. :d nunca foi completa: hMesmo ntiW não de temer a guerra31

"Todas ns vezes que n destino perturbou a paz,
ptT aqui paisou, por que nãó mç dcriitn oá
lados um hir erranie nos elimfls eanicuSurL-vou
no (Jcsic gdudoJ

f
Jor vezes encontro o meio de encarar mais

resolvi Lamente as cokzz contra minha indo
jcncia p mi uh a inJedstio habituais. Ocyrre mc
imaginar, não sem algum prazer, que mc uçhn
w.ib » arncaçe dc perigos mortais e resígrto-me :

prccipito-mc eniào na mone. nda mergulho,
sequer a perceber, como se me jogasse cm

um abismo silencioso c e^urc que mt çnjjn-

hsse ifèpentEnELiMntó, E invade mç um pcüuüo
>ono sob o efeito do qual tumo me inerte,
in Sensível, Nessas manes rápidas c violenta*
íií CLmseqtiências quá.- imagino mais mc conso-
lam do que mc afligem. Dizem que ú vida não
c melhor por ser langa mas que y melhor morte
c a jtbiiis curta, F. por certo, ment>s me ator-
m^nia a morte dn que a sua duração. Como

Sl ^ Virpj"| h>
B Ovídio.

71 f Id.
21 n Lucono.

quer qnç seja, Èncotho-me em mEm mesmo ante
â Lémpcstade que se dtscneadeou t aguardo
que algum golpe dc vento mais forte mc arraste
ícitt que eu n sinta. Observam aíguns jardi
ueiiroH que as rosas e as viuleLiis nascem eom
mais perfume w plantadas ao lado da cebola e
do alho porque estes atraem e absorvem os
maus odores du lerra. Muito dari? eu para que
ns naturezas depravadas dc minha vizinhança
ijctn centrassem nelas indo o veneno dc minha
atmoísferíi c clima, tom ando -me melhor e mais
puro. Mus nao k o que sueede, c cabe noi afir

ntur o contrário
J
que a bondade e tanto mais

beln e utraente qLríuilio m,nts rara J u que nesse
meio que lhe c contíEiriu ela surge ix>m maior
intensidade, incítsuJa pela oposição quecneon
tr:i e a glória que auÉére. Os ladrões não me
odeiam partitularmcntc, nem eu a eles, porque
leria que odp.ir exagerado número dc pessoas.
A-v mais diferentes vestimentas encobrem cons
ciências idtntacas; n crueldade, n deslealdade,
o roubo são piores infida quando protegidos
pehis Icjs: detesto mema a Injustiça declarada
do que aqueln que recorre à traição» c menu:* a
que se engendra nas de&urdenis da guerm dp
que ;j que verifica nu paz c rcvc&L« formas
legais. A lebre atual atacou nosso corpo, sem
crtirelnnin agravar o estado cm que se únüon
irava; a br ram dormia c a^ora n chama,
tãs tudo. O ruído é maior, fiào é> mal, Aos que
mc perguntam por que viajo (auto. respondo
que sd JMi que fuja rn^s não sei o que eu vou
írtContrai"! e quando me dtzcnii que nu es-tran

Pícírn a '•iiuftçno é pior e o* eosLumcí não
valem unais du que os nossos, ftlpúndk} nntes
dc niíiis nadu que é tlLfâcil, “a tctl ponto ntuii.i

plicoti sc o crirne líum; ntV t **\ Fm segundo
lugar sempre se lira, algum proveito du mudai
çu quando irocamo^ uma situuçáo mã por
auira incerta, V tkpois nSu ser timos do
mesmo inottü as desgraças alheiíis.

Níu.i queru esquecer de quc„ por mais
írriiudo que artctç eotirra a Frarsça, jlío tlciica

du olhar Faii.s com tom* olhos. Fçiy e idade
conquistou-me o coração desde criança c
qu Edito mais belas cidadçs conheça Lama mais
eis erevtc na uiinhu íitciçáu. Amo u pelo que ê

ç eamo é, e inais çm sua vida habitual dt> que
nas cpocas de festas; amo a com ternura t ntc
em imperfeições e seus víckss; e sa mc
sinto francês por causa dessa grande cidade,
grande pekj seu povo c pela sua Uicaliíaçao. c

grande ainda, e principalmeiut. pela variedade
c diversidade dos prazeres e vamagens que nos
olerçcç. F a floria de França e um do-s mu is

nobre* ornamentos do mundo. Que Deus afas

vinítlio
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Lu dela as nossas dissensões [ Ainda rcstsíãrã a
Lodas as violências, mais ai dda sc optar pela
diicórdia! Só reccío. portanto, em relação a
Pariíi, o mal que da mesma pode provocar c
Ltm-n-o por et.i como por qualquer OuLra parte
d-e nosso país. Enquanto houver E^aris, içrci um
3 li- gr de repouso c retiro para a vdliicc, e um
iutvar que não me dará azo a saudades de ne-
nhum outro»

\l\u purqcjç o disse Sócrace-n, mas porque
cm verdade o penso. i*kIos os homens são
meas compatriotas.: c sou mesmo levado a exa
ücrar este scntirnenki. Abraço um polonês
eamo abraçaria um írancés, Pazcndu passai os
laços que unem os mdividuos de uma nação
ypos os que vinculam uns aos outros ws hahi
t antes do mundo. A doçura do clima natdJ nãn
mc enreda: as relações novas parecem me
Valer an de minha vizinhança: e os bon:, ami
gos qué adquií irmos cspontaneaniçJUe são em
Kcral melhores do que os que devemos ao
parentesco OU ao clima» Pôs nos a iijiuruz:i

neste mundo. Eivrcn de quaisquer compro
rniiso;. c nós no* prendemos dentro de estreitos

limite*, como os reis da Pérsia, que juravam
não beber sen ao água do riu Co aspes, remiu

ciando toi^lrrumie ao direito de usar qualquer
outro manancial; desse modo* como qui? scca-
v»i para dc* o restu di? rmsnüo. Nu Tim da Vida.
considerava Sticraies que uma condenação nn
otSJirt era ptòr do que uma semertea de morte:
não sou cie sua opinião e não creio que vkssc
jamais a sentir me assim apegado a meu país.
hs-síis vidaih dignas de çriaturu* ucJgsics apre-
sentam aspectos qui: sMiimiro maí* du quç npre
do; alguma* são mesmo tão elevadas c
extraordinárias que minha admiração não as
pode alcançar. Etnv sontmnciHo de Sócrates
pareço mo demasiado terno em quem considç
rava que pátria era o universo, f:

, verdade
que não apreciava us viogen s c nunca pusera o
Pj fora da Alícu, Que pensar igual mente de
nio ter aceito que lsou-s amigos o resgatassem e
Imvar recusado, para não desobedecer ás leis

de uma época tilo coirupia. n participar de
uma COnjura q ue o teria libertado? listes
a^peeios de sua vida entram lOi categoria
daqueles que admiro mais dü que aprecio.
Quanto noa que m intui admiração nào âteun-
ça. slftuuK Jiá que não consigo sequer conceber.

AJem dessas razões, viajar afjgura st me um
exercício proveitoso, puis o espírito vive eiiíio

ronEin tumente solicitado a observar coisas
novas t desconhecida*: c. comp digo amiúde,
não sei de melhor escola do que ewa que the
niosJrri n grande diversidade de existência,

idéinü c u.w entre os homens, bem como a
contínua variedade de formas da naiureza. 0

corpo, cm viagem, nào permanece ocioso nem
se fatiga: uma atividade moderada mantém -ruo

bem disposto. Apesar de minhas, dores, sou
cítpaz de Inzer de ;bto a de/. horas a cavalo
sem cansar, “além das forças t da saúde de um
vdho 2 ÍD1\ Não receio o tempo, salvo os calo
nüs tórridos» pois não uso esses guarda-sóis que
apreciam na Itália, desde os romanos, achando
que cansam mais u braço do que protegem &
cabeça. Gostaria de cqrthecer o processo que,
segundo Xenofünte. teriam adotado os persas
na antiguidade para conseguir ar fresen e som
hr.i à von L ride. CosEít da chuva c dí* luma comti
um paio. Sou insensível às mudanças clima
1 1 cu.-, e arruosfcrjcas. ç c-jnç indiferente que
laça ou não bom tempo, Sofrp unicamente
com a-, mudanças^ intem ss que se produzem
cm mini. c tstíLs íihío menos freqú untei em via,
cem. Custo u movimentarme e htoito j junte
miç ürl1ri excursão ou visita às ceixaniítv Oümn
ame uma grande viagem; mas uma vez a eauii
nim vou até onde quiserem. Tenho por húhsin
^íajar a espanhola, é» c<im longas jornadas
ininterruptas, üuruhce a canícubt, viajo á
noite, do dniardccqr ao amanhecer. 0 costume
de eomur upres-sadannenEe cm caminho u incô
mi>diK ^brcíudo nos ditos cunos. Meus cava
Ie>s dão-se muito bem com meu üislcrfm ç
nuncá falharam. Deixo que bíiham por
píirEe, conquanto reste ainda suficiente d biãti

« percorrer para que tenham tciiqn' de
ili^crir n âg',ia., Mirulia prcfli-EÍç;i em levantar
acamparroiio pormiic que meus servidores
cnnlaoi h vontidç; quanto a mim, uuncu é
íarde demais para n rcíciçFlo, O npc[iie Vüm-mc
eom a comida d só lenho fome qtiandp me
sento o mesfl.

Algumas pessoas mç censuram porque me
comprazo cm viajftr npesor de Cftsuüo q velhís.
Nlili [éin ruzíio; é mdhór deixar a casa quando
.lã organizada c Suscetível de prescindir de
nv^u presença. Mui* imprudente c aJVstur se
^m^que uma vigilante e cuidadt^a adminis
rrrjçuo nrendu m>s misteres do l;g-,

À eiéncía e a ocupação mauí honrosas de
uma mãe de tamíJia sàí> os da casa. Conheço
aJgumas mulheres avaremas porém mãí admi
niSLradoras; rjra,a quiilidadc d-e: dona. de ensn é
stm dúvida a principal, pois dela depende o
progresso ou a rumii do lur. Dí^a-se o que se
quiser, a economia doméstica é a virtude que,
por expcriünçia, coloco acima de iodas u mi-
tras em uma mulher ca^nda. Viajando, dou à
minha tsposü a opiiiriun idade tle exerçç la,

cntregMido-lhé a adminístraçao de meus bens
durunte a mírha ^uscncia. Olho com infclancQ-

Virgílio.
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]iu i> marido que volta para ca;a ao meio-dia,
aborrecidio T preocupado com o andamento dos
negócios e encontra u mulher no toucador, a
cuidar do penteado c do vestido; isso é bom
para as ra irs h c talvez nem mesmo para elas.
f: ridícula e in justo que mi ssti suor e no.s^o Lr a

balho sirvam para alimentar a ociosidade dc
nossas mulheres. Não creio que alguém tenha
iTiunos complicações du que eu em seus negõ
cios; nenhuma dívida pesa sohre meus bens;
mas 5^ cabe ao marido d-pr o fundo, deve a mu-
lher contribuir com a forma*
Dizem que a ausência pude influir nos deve-

res impostos pela afeição conjugal: nào creio.
Ao contrário, tais deveres se ressentem com
relações continuas; um cxccs&n de assiduidade
carita. Às mulheres com ;hs quais não priva
mos parecem-nos sempre desejáveis t não há
quem nàn saiba por experiência que o prazer
de ver sc eontiruiarncnlc não iguala o de se
encontrar após uma separação. Essas tnLerrup-

Çuts avLvnm o amor que dedico aos meus e

toma mais aprazível o tempo que p^tssu cm
casa; sucedendo o lar ã viagem e reciproca

-

nieute, com muito mats agrado vou de utn a
tmiro prazer, A amizade tem os bruços
sufíeicnlcmcnte longos para que nos poisamos
abraçar através do c£paço h prmeipaLmauu
quando st irnta dn amizade conjugal que lecti a
.seu favor deveres c recordações. Já diiiatn os
estoicos que ás relações dos sábios enrre d s5o
de [;d Herdem que urn deles jamandci em Friinçu
jiJirncrim o outro no Egito. e sc um rncxc o
dedo em qualquer lugar do mundo todos ê>s ou
trofl o percebem imediauunctue. O gozo c n

posse dependem muito da imaginação. a qual
abraça tom mnis ardor c pernístência o que
procura do que aquilo que tern ã mão, Alente
mos pare nossos divertimentos cotidianos e
veremos que nunca nos encontramos mais
iilUstádtsfti de nossos amigos do que quando os
temo# presentes. Distraímo nos então, c nosso
pensamento se ausento a todo instante, Fora
de casa, em Roma, tenho meus negócios no
espírito c imeressü-mc peio que ocorre; vejo
er^uerem-sc edcrrubíirêm se muros, crescerem
arvores, o diminuir a minha renda, quase eomo
sc estivesse presente; ‘Tenho constantememe
sob os olhas u ca&á e até o mais insignificante

pormenor na disposição dos objetos* 2 1
,

H
Sc só

rios agradássemos üjs coisas que temos à mão.
que seria dos escudos, que guardamos em m>,v
hok cofres c de nossos lllhos quando andassem
a caçar? Queremo-los mais. perto de nós?
Muito bem. Será muito longe ao jardim? L a
meio d sá de marcha? E a dez léguas? È perto?

12

1

Ovídio.

E onze léguas, ou âo?.t. ou treze? Acho que a
mulher deveria dizer :i seu marido: a Lai distân-

cia termina o perto, a Lai outra cumeça o
longe, e lixar-um ponto entre os dois extremas.
“Dizei um número prirn evitar quaísquer
discussões. sem o que abusarei da Latitude que
mc dei k urdes; c eomg st arrancasse pelo por
pêlo a crina de um cavalo, tiraria uma Icjeua e
mais outra até que nenhuma vos sobras.se t vos
sentisse is vencido pela força dc meu racinçi

tljp* 42 .” Que apele para a filosofia. Pois sc

não pode ver as exLrem idades do ponto de jurc

çao entre o perto e o longe, o pouco c o muito,
u leve e o p^ario. o curto e o comprido, julga'
rn sem dúvida o meio com insegurança; "A
natureza não nos permite conhecer os limitei

das coisas ajV’ Porventura nãu continuam as
mulheres a scr esposas e amigai dos defuntos?
Abraçamni pelo pensa mento não somenie os
ausentes mas t&mbcm os que não mais existem
e os que ainda não são. Ao cas.tr n,ãO
comriiífrms a obrigação dc permanecer múh
^oluvclmemc soldados um a outro como certos
insetos, ou os entésl içados dc Kárancia, Não
deve mulher ler a vi st ;t presa a dianteira do
marido u dc não lhe enxergar a prirtí tni

seira ocasional mente. Nàt? cuberui rujtj j esta
rnagmTicn descrição do temperamento femins
tio* ‘'Sc voltas tarde pam easa. Lua mulher ima-
gínit que amas outra nu por ouirrj ús amado;
rn.i que huhcs c lc divertes; que faimcme -tu tutir-

n que c bom c ckixu.s lhe o ruim” 4 " Em ver

d ade, m contradição e » oposição são n ac ura is

mi mulher e muito lhe agrada radar nos.

Na verdadeira, amizade, s bem a conheço,
damos an amigo fitais dn que t iramos. N&o
somente prefiro lazer lhe bern íl recebef dclç

lavorte mui» tiindu prefiro que o faça a si

mesmo n tazê J<5 a num. Tanto mais alegria mc
proporciona quamo mais sc outorga a si pró
prio: c sc a ausência lh^ apraz ou lhe é util. sor

na sí da desde logo muito míiis aprazível c útil

a mim do quí sua prewuçitT de-sde que Lcnlia

mos a pviüsíbil idade dc no® eontuniL-ar. Disso
tirei ouirortt vantagem e praz.er^ E n

; quando
nos separávamos, enchíamos melhor a vkla ü a

enriquecíamos; de vjvia. apreciava, vja (x>r

mm e eu por dc r tão complctamcnie como sc

estivéssemos no rnesmo lugar. E qu:uido está

vamos dc fato juntos, uma metade de nos
í visto que- éramos um so) i>ermançcia ocior.a:

separados, exerciLava-io ntíssu-s vontades cada
umu pt.fr seu Lado, em conjunto produziam
mais. Esse desejo insaciável dc presvnça física

2” Horáciü.
Cícero.

3íi TcrcncLü.
- - !i

Referencia a La BoÉtic.
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nrvfla certa fraqueza na capacidade de gozo
dos espíritos,

Qtianto ã velhaca consklcra que ans jovens
c que cumpre conformar- se com a.* opiniões c

as leis em vigor; ç privar- se por causa dos
outros. Eles têm com que aiiii$fu;í.er a iodos c a

si próprios. Nós, velhos, já muito trabalho nos
dà satisfater-noi a nós mesmos, E tanto mais
precisamos buscar as alegrias que ainda pode
inos descobrir, quanto menor se uai f&ecnik o
número dc satisfeções naturais ao nosso alcan
ce. E injusto desculpar a mocidade por se
entregar aos prazcreu e proibir a veHiú:c do se

esforçar por cncon irâ-los. Na juventude eu era
alegre c Lãii-Síjmçfuc pá^cisstva pensar ím
moderar minhas paixòcs; sou agora lri?ílc e
tenho dc recorrer às durações. As Icj.s de Pia
lãü proíbem afl viagens antes dos quarenta ou
LFnqdcnLà anos. n fim de que sfyúlrn mai-í
instrui ivas c ülei*. Concordo mais com v
aguado artigo que as desaconselha os
.sessenta,

"VTss na^vossa idade, dirão, não voltareis
mineít de Lao longa viagem !" Que imporia ]

Nào a empreendo para voltar ou termtnâ la, e
Mtn para movimcntar-me enquanio o movi
rnvntu mc agrada. Pmsscíó por passear. Os que
correm atrás do dinheiro ou dc uma kbre não
correm na realidade; correm os que brincam
dc pegador m i djiputum corrida Sn Posso pjirar

onde queira, não tendo programa organizado
dc antemão; cada jornada e uni fim em si

mesma, c en^im também a vtdu. Isso nâo me
impediu de vjsEtnr muitas localidade* lonftíri

quris onde de bom grado vi vera. Por que não?
CrisifHi, CLtiítniÈs, Diógcncs, Zenán. An ripai ít
e tantos sábios da scit;t mais severa, u bando
n nram seu país dc Origem sem motivo, upcriLu,

pnrn respirar «m ar diferente: ulhurcs. O que
m:Lis me uborrocc cm minhas viagens està em
ráo poder eleger domicilio onde mc ache bem
e ter aempra quu pcfi*ar na volta a fim de
conformar -me com o que deicrrmnnm os
costumes,

Üv receasse morrer longe do lugar ern que
nasci, ç dos meus. não sairia dc França; não
siiina requer de minha paróquia, pois sinta a
morte tutear me de contínuo, pelos rins c u gar
Santa. Mas tanto sc me dá morrer ;squi ou
acolá- Se emretantn pudesse escolher, gostaria
antes de morrer a cgvafo do que 08 cama e dc
preferência fora de ca* a e Uingc dos parentes.
Sentimos mats iri.sié*EL do que ccn$ob em nos
despedirmos dos amigos; c de bom grado dei

*;tria de cumprir esse dever de cortesia, por-

quanto entre as íltvÍcíis mie 8 umidade evigo

dc nós. esse é o mais desagradável, pois com
satisfação esqueceria esse g pui de c eterno

adeus. Sc alguma* vantagens oferece a assis-

tênciados amigos cm tal circunstância, inúme-
ros sao oí incoilvcnicnEes. Vi quem assim mor-
resse em lamentáveis condições, sufocado ptfo
solicitude dos presentes. Considera-se contra
rio an dever c até sinal dc fuha de afeição c

atenção deixai alguém morrer cm paz: Um
atormenta a vista, outro os ouvidos ou a boca;
nào hà sentido ou membro que tiqo martiri-

zem Apcrtu-.se o coração dt> moribundo com
as ]mriçnlaçõc5 sincera* c sc irrita com as
hipócritas* Quem scmpne foi sensívd e ddi-
Cado mais ainda se torn-a nusse momento;
precisa nru nessa circunstância, que ninguém
podi: oviiar. uma mão hábil üapjtE dc pensa íq

unde Jhc doíL ou de dciiá-ki sussegado. Temos
pur Leira para vir ao mundo* por que não have-
riamos dc precisar de quem nos auxilie a dele
s.lir? Uma Lnl pessoa, que alem di^i>u acrin

nossa amiga, vnÊeria ,^cu pe*o em ouro. Ainda
nãu consegui alcançar cs*a forçu de ânimo que
desprwa tudo o que possa ocorrer, que tirn «u
ptMier dc si me*ma c que comove. Não. Prouu
ro escapar ã dtíkuldadt: ião stimcnlc. e não
por rnedo rua* por cálculo. Acho que esse
momento não é indicado para urna demonstra-
ção de coragem, mesmo porque um minuto de
pnis cessariam quaisquer direitos ã reputação
que ac colhesse. Comenii) me com urna morte
meteria, stíliLíiria, dç acordo eom u vidu retirada
l burguesa que vivi. Hsú ludo lup oposição í<o
que detcrniiiiavü a sup^r^íçâo mm anu, n qual
julgava Infeltí quern morre.-vw: sem fiiJar c sem
ler um parente paru lhe evrrar as páJpchrsií.
Muito me cu hitu consolar rnc :t mim mc,sfno
pui u que ainda queira çonsolgj a outrem, nem
me folia em que picniar ou eom que mc prcoeu
par. Esse nto da peça não ot>mp<irt& muitos
papéi s tem uma nó personagem. Vivamos e

riíirnos eom us nosiíosc morramos entre dcsai
nheeidos: mediurue pagamento, sempre nchu
remos Miguem que riio>. vire à Líibeç;i. nos. fríe-

uionc os pes, que atenda a iudo oom
indiferença, deixando no* toda a liberdade
para no% que.txurrnos e agirmos segundo nos-
sos desejos.

Afosiü sem cessíu-, de mim, esàa cdéía ptaeril
e inumuna que nos lev^ a dçse-jar que
males suscitem eompaisio e Iri^teza em nos
wju amigos. Exageramos o que íntimos para
prnvHicar lúj-rimít:-,. H a firmeza que luuvamoa
iu>ü outrps quando cnfrcniam u desgraça nós a
Censuram üs desde que a infelicidade sej;i

nüssa. Nãü basiâ que sintam nossos íitfprtú-

nioK, ú preciso que sü aflijam. E*tendamos a
-'k&ria L- r«-=( ri Pijama « LijaLe^a, Quem, sern
ra?ão

K força os outro* á compaixão, arrisca-se
a nao enwnLrar ninguém que se condoa na
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hora cm que necessitar- quem em vivo se faz
de moribundo. procurando inspirar tiontmua-
mente piedade, acaba pt?r não enternecer nin
gném. Sei dc muitos que se irritam se os acham
bem dispostos; e evitam sorrir para não pare
cer convalescente*; c que não se esforçam pur
curar se wm receio dc não mais inspirar pie-

dade, E não se trata de mulheres, Em gerai
vejo minhas enfcrm idades ejiatamercte como
são, e citando prognósticos sombrios: c minhas;
exclamações não vâu altm das que a dor possa
provocar. !Não as comento. Junío a um doente
seu saio, ê conveniente mostrar -ne calmo, senão
exuberante; por estar enfermo não c que tem
dc ser huHtil â saúde; reconforta i> vê-] a nos
que ò .aasisicm, pois o fn[o dc cséílf definhando
não o impede de se ocupar das coisas vivas c
i^mar parle na conversação de lodos» £ quan-
do estou hem que mc comprazo em csludar as
do-cnçíiü; quando mc atingem sinto-lhes sufi-

cien temente oi efeitos sern que minha imagina
ção precise cfcpandir-ae. Preparamos com
grande antecedência as viagens que emprecn
demos, mas quando chega :l hora de montar ;i

cavalo dedicamo la á assistência c etn acu
beneficio»

Tiro deste estudo de tncus costumes um
inesperado proveito; serve- me ate ccrlo ponto
de regra dd condutu. Obriga -mc por vezo a

não desmentir o que sempre foi, Esta declarn
ção pública força me a manter me obediente n

dirõçâtf tomada, e a nãn desacreditar' n descri
çüo dc minha* condições. por certo menos
desfiguradas c eontr adi lonas dt

i
que scrium

airavÉs de lã I sos c maEdmps juízos. A unifor
midade e a simplicktoíte de meu caráter permi
tiram rrrc intercepta lo fqd Emente; mas n
fornia nova, não habíLüul, dc apresenta fo, dá
margem à maledicência. Creio que eoiiíés-

samJo minhas imperfeições forneci os meios dc
me criticar u quem o quiser Uatct eom lealda
de- O matéria] é vasto e não parece necessário
recorrer a fantasias, Mas se alguém considerar
que O fato de mc haver adiam ado à acusação
emboto, os dentes da crítica, poderá rlutural-

mcnie ser impelido n ampliar os ataques, pots
oleosa outorga se direitos que a justiça Ono

dá; c com as raízes que mostrei, dc alguns ví-

cios, poderá fazer grandes árvores. Que se
valha cnl ao nào jàmcntt dos ds; leitos que
tenho real mente ma* também dos que sc

encontram em germe cm mim e que, pelo seu
número c natureza, mc rornam acessível aos
golpes. Que me ataque por ai. Imitaria de bom
grado, nesse caso, o filosofo ftíon. Artiígono,
querendo magoá lu» referira. .se ã sua urigem-
Ele retorquiu:

ll
Soti filho de um carniceiro,

escravo estigmatizado, e de uma barregã uuc

meu pai desposara porque o seu tiívcj social
não lha permitia aspiraF a ouirj mulher;
ambos haviam cometido delitos c tinham sido

condenados. Um orador, adi sn do-me befo e
amável. comprou-mc. ainda Criança; ao mor-
rer. deixou-me seus bens; vendi -os c vim paru
Atenas onde me dediquei à iilosdla. Que os
historiadores não percam kmpo cm buscar
informações a, meu respeito, direi eu mesmo
tudo o que sou.** Uma cotifissãn franca c
cspoiiLãnc.-i embota a critica c desarma a injú-

ria. Bem pesadas coisas, considero que, não
raro. as louvores Lambem desvalorizam quan.
do u

I

Lrap assam a medida; c parece me igual
menti- que desde a infância, em matéria dcTear
gos u honrarias, deram-rne mais do quu
merecia, Gostaria dc viver em um paas onde
lais questões fosse rri reguladas ou desprezadas.
Entre homens, julgam St descorteses discus
:/>ts dc prerrogativas protocolarei que eoni-
píirtcm mais dc três réplicas; para fugir a cão
importuna fi. contestações rtuo hesito cin ceder o
lugaf ou passar ji freme, asada que sem jusLifi

cação, c fie alguém reivindica n prçcedcueia
ntiD^n deixo dc íohóoHílt.

Além desse pioveito qtle tiro dc meu estudo.
Míppre esperei que « meu modo dc ser agra
;lar e convier a algum hor zm dc bcin, taivez se
decida de a ligar se de amizade a tuim. antes
de eu morrer. Dou lhe uma vantagem grande.
Porque a famití aridade e o conhecimento que
si") teria com =utosde frequentação pude ukum
çn E(^ com segurança c czaudào- em Lrcs dias
de lei Lura. Ü curioso é que nia diria cm parti

çulíir o que consigno por escrito publlcamente
e que, para penetrar meus pensamentos mais
intinuss, devam os amigos mais fícis recorrer a
uni livro: "que th cs abr^o* recanto * recônditos
de minha aãinúííP'". Mas, sc eu soubesse de
alguém que mc conviesse, iria buscá-lo ainda
ipie hem longe, pori a doçurq de uma conipa
nhia gruta c gd.cqunda nunca sc pagará caro
demiti*, a meu ver. Ahí um amigo \ Quanto
não daria para mv um, c çomo é verdadeiro o
ditado antigo que afirrng *cr a amizade mais
necessária c agradável do que a água e o fogo !

Voltando a meu assunto, direi que nàq vejo
grande inconveniente cm morrer sozinho c
longe de casa, pt>is. nos isolamos para praticar
atos naturais, iiilti-os desgraciosos e horríveis
do que esse. Õs que durante ânos kvam urna
vida mi&erávçl lambêrn devenam desejar não
importunai os seus com sua desgraça. Era o
que pensavam os mdiunos dc certa província,
os quais; consideravam justo matar os que st
i'u Contravam uís-m; catado; e vUi outra rçgiàü

1:1 n Pérüio
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abandonavam m?& para que sí arranjassem
como pudessem. A quem nao se tomam eles

finaLmentí aborrecidos c úiEuporlâveis'.5

Mesmo aos que oí devem aguentar..

Quando estou dueme não exijo nada de
especiah Q que a natureza não me quiser dar,
não irei. pedi-lo aos remédios, Antes que a
lebre e a doença coinee^m a destruir -me, cm
pLena posse dc mim mesmo, rceonctlki-me com
Dc\ix mçrcê dos ú Eli mos sacramentos cristãos,

Siniü-ine assim mais livre e mais leve e lenho a
impressão de que isso me ajuda a resistir k
enfermidade. Quanto aos tabeliães e a seus
eon solhos, preciso ainda menos ddes que dos
médicos. Oi ncgúeiOü que não lenha posto em
ordem artes de adoecer, nàO irer acertados
depois. O que desejo fa/er cm caso de morte
evtá sempre Feito; c o que não o esteja,. ou ruo
o estará porque a dúvida terá impedido mm
decisão (o que é por vezes a meFhor das d-eci-

s&ei) ou porque não o desejo realmeaie fazer.

Fscrevo meu livro pnríi poucas- ptssons c
pouco tempo; íhí se tratasse dc ama obra desti
onda a duiar. houvero empregado uma linj^ua

mais elevada, Dadas a? variações que so-

freu flOüsa tínguâ aié hoje. quem há de afirmar
qiiL' ívcrà a mesma dentro dc cinquenta mosl
Modiikit sc ela diariamente em no$MS mao^ e
no decurso de minha cxmència mudou pdn
meiatlé, ao mertos, Jutgamo-Ja perfeiut atual

mente, mas cada flécuh di? n meum a coisa;
nÀo confio cm que mim st mamenha; eunij
mjarã sem tlúvjdn a fransformiLr-se, Cabe nos-

bons escritores aos que escrevem cúisag úicis.

I1)tã la ;tté certo ponto: quanto ã duração da
mu dança, dependerá de nosso esuido político.
Kãii hesito enireiunto em introdu/ir aqui ü!

!íun* temas que são ma rs da íilçyda de terias-

fwssoss dt nos^a cpoca, que se espccj sitiaram
cm determinadas cíhicíak; eomprí.-õndélos- So-

no 1" tss t) mefhttr do qtiff n venera lidado dt mens
leitores,

_

Não quero que se diga de mim o que ouço
diier de mudos defuntos, "pensava aasím,
viivia assado, desejava i&(ç ou aquilo; sc L t vçásc
fftlado no fim da tida, houvera dho m\ ou qual
ctu^ü; fkjüso afirmá-lo porque o conheci me-
lhor 4o que tiingucnT. Ora, na medida do pog-

siveL aqui revelo minhas idéias e íifmçocs c as
revelaria mais livremente de viva vuj a quem
íis dcstçjftÉíSt eonhçeer. Miki obstanlt, ver-se-á

que nestas memórias Ludo disse c indiquei; e o
que não pude expressar aponto-o com o dedo:
"ma& es^es traços, por Leves que sejam, bastam
a um espírito peneiraria para que adivinhe a
resto ? 3 *** Noda deixo jaiNr adivinh ar, porém,

* 2J LíICTCCKJi

do qut desejem saber. Quero que falem de num
tom conhecimento de -Causa e com justiça: e

voLlaria do outro mundo sc pudesse para des
mentir quem me retratasse diferente do que
sou, embora para elogiar. Verifiquei aliás que
dos próprios vivos falam crroneamenic. F se

não rrté tivesse esforçado por fazer com que
não d-esfipurassem um ^migo perdido* iè-lo-

iam mostrado de mil maneiras contraditórias

Para acabar de confessar as fraquezas de
meu espírito, direi que não me deienlio. em via-

gem. em nenhum lugor. séth que me pergunte
sc podçriít tú tt1i>[Tct LmnqüüamaiLe. Procuro
afojar nte de maneira a sen t ir-me como em
€3jíH. onde não haja roidos e não seja triste,

enfumaçado, sufocante. Com essas Frívolas

condições faço por bajular a morte, isto é, por
nào Ler que pensar senão nela quando checar,
pprquantci jã será ^iifieiente para ocupar-me a
espirito, Quero que participe do bem -esc ar efe

minha vida; desempenhe nesta um papel
importaiiilíí e espero que. dados meus senfimen
loi. níui desminta o meu passado, A morte iis

Hunic formas d i Tenentes segunein as nossas
ideiaji. fcntre «$as que &c devem a causas natu

rab. a qire dEcnrre do cnfraquecimcnio e d?
perda das nossas fíiculdadep, parece mc Fácil e

suave. Fnire aü mortes viúkntPí, recearia anlcs
ta ir em um prccfpfcto do que scr esmagado
por um ÉdtFfcb que ruiX$c; e temeria mai s uma
cstOCáda do que um tiro. Preteriria beber eicu
oi, como Sõc rates, a apunhalar me como llv
C.iiqo; e emhtrti dc nu mesEim, mitthii imagi
nação cstabdecc uma diferença cnorrne cmrcmw m ^ uma Fogueira c mergulhar num
carta I de águas ca! mas. ToD mente alentamos
mniü pnlra os muiuü do que pavi\ os rcí;i4ltad(>s-

A mi>rlc é. cm vtrdudc, coi^a dc um ífisUintc,

ii»;^ dar i.i rnuito-i dias de vida pítfa que en.se

iiwijsnie fosse o melhor po^vcl- Como eatia

um tem suas idéias acerca dos diferentes pên*
ros tle mí>rtc. e da escolha que feria, vejamos

descobrimos aígurn íserno de tristeza, Não
poderíamos Çómp os comonemes- fl Antônio
c Cleópatra tomar o morte voluptuosa^ De is o
de lado essas mortes «emptores que a religilü

e a iTlwwtla nos rnfisirEtm: mas mesmo entre os
homens menos ilustres houví alguns, como
Petrõnio ou TigeÈino em Roma, que, iriitadoí, a

matar se, tomaram u morte quase insensível

graças aos requintes empregados e inLrodu-
z indo-a sub-repliciamcnLc nos seus diveríj-

rnemos habtLunis, em ineio as CiiriLinlíj: e aos
^Ltg,res compiMÈieirths. Assim t mentos a seus
jogos, seus diios uFiíülosos, suas discussões
acerca da música üu da poesia erótica, deixa

„ 11 n u
Cummaur.anii V, ELetítiJg.iamo qug signiltca os

que morrem juniot. (N_ do T,1
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fam -se surpreender por eEa sern pensar em
[é^iamentoi nem se preocupar com aLimdes,
Nin poderíamos imitar tal resolução, embora
*k maneira mais hanc-sta? Sé loucos e sábios
babem como morrer bem, tr^lcmo-s dc destro-
bnfm gênero de morte que oonvenha ao-sque
nâo são nem Loucos nem sábios.. Fslou jrriagi

naudrí alguns qae mc paace^m bons c desej-ã-

veis. visto que temos que acabar morrendo de
qualquer )eèeo. üs tiranos romanos achavam
que, dando ao criminoso o direito du escolher
o gênero dc morte. Ihc davam a vida. Pur outro
Eàdu, Tcofrasto, filósofo tão de! içado, modesto
e sábio, Jtío se viu impelido pela razia a dizer
este verso que Cíççro traduziu: “a vida líepen
dc da sorte, não da sabedoria”? 0 deitinu aj Li-

dou-mc nesse ponto* fazendo com que nào
constitua para s meus nem uma necessidade
nem um esíorvo. Uma tal situação, cu a houve-
ra aceito um qualquer época dc minha vida.
mas agora que mu cumpre arranjar as malas
para a grande viagem, ê me um motivo dc p.ir-

tieuJar satisfação n|v vir a lornftMnc para
ctufí h em morrendo* uma causa de prazer ou ijç

aborrecimento. Em vinude dc urna compensa
Çãtí engenhosa. os que podem esperar algum
píkjvdiu da, minha morte* adfiirhsc pela
mesma razão aujei Lo» a perdas materiais: náu
raro u fnorte parece nos mais triste um conse-
quência dos prejuízos que acarreia aos ouiros,
cujo intereftíc no:> preocupa por vezes mais do
qtiç 0 nosso próprio.

meu.s aJojamentos ocaítionab não pro
curo luxo nem exagerado espaço, coibas que
Í
*,
ntfi!í

.

r

,

11G í^ííçrady.mL qticro-Qs com essa
simplicidade mais comumftfU? cticoniradiça
ntis lugares irwjnos artificiais c mais próximos
da uuturczEi, “Prefiro uma mesa limpa a uma
mesa suntuosa* c o uspirifò ao luxo ?í u .“ Aliás,
somente ms que viajam por necessidade, t sâo
surpreendidos cm pknti inverno noa Oriwk*.
por exempla. ocorrem t:d& inconveniente#; eu,
que viajo por prazer. não Corro esses ri.seos: se
J: ÉStrada^é incómoda â d irei u. como ã esquer
da; sc nâo estou com vontade de montar a.

Ciivaio, paro. Nessas condições nada vejo que
não me agrade ou não seja lãq cômodo cqmo
Wmh* casa. Sempre achei a superHu idade
Indesejável c simo-mç embaraçado ante o
requinte e a abundância. Sc detxo pn™ irás ai

guma coisa por ver, voJco; qualquer caminha è
meit caminho, porque nio tenho itinerário

predeterminado, Sc onde vou náa encontro o
que mc disseram aí estar, porquanto as upi

niôcs alheias não se acordam em geral com aç.

minhas, não me queixo, puí:, ua menos eons

71 * Citação ? irada tm pune lie Nónio e cm pane
de ComêLío Nepci,

Lato fissim a inc^rHtidao do que- mc ain in^ram.
Adapto mc a tudo, c meus gostos *ão as de

um homem igual aos outros. A diversidade de
costumes entre um país e outro sõ mc impres
titula pelo pr&cer da variedade. Cada usa tem
íLiíi razão de ser. Ê me indiferente que oi pra
tos sejam dc estanho, de madeira ou dc barro:
que a carne .seja assada Ou cozida; que haja
manteiga ou azeite £ csíc seja dc nozes mt dc
olivas. .4 tal ponto que. ao envelhecer, deseja
ria perder essa faculdade e tornar me mais
requintado £ exigente, a fim de Ire ar o msa
ciávei apetite que mc perturba o estômago.
Quando me encontro em França e mc pergun-
iam por cortesia sc ctesqjo ser servido it france-
sa, í£euso-o, VÉntancía me i£mprc ôi mesas
ocupadas por Êstnmgciros. Envergonho mc
COm ver meus eompalridt.-ax hastilizarem ç cri
Licarem as costumes contrários aos seus: pare
ee lhes estar Fora de seu cicmcuio, ttlat saem de
ma aldeia. Onde quer que ac achem atctn-sc n
acus usos e abíjrmníain os dt?s outros. Sc depa-
ram por acaso cortl algum dos seu* ria ] luri

Urt a. logu sc congratulam peta ue^wu reúnem
sc, freqüemam se. c sc esforçam por ctuidctiíir

i)h costume.^ bárbaros quu têm sob os olhos.
Camo n?m seriam bârháro.t :-e não sáo irpnce
sw? E; os mais intdigcnccs £ qm; Falam f Em
sua maiofia os franceses viajam tão comente
paru voJcari permanecem reservados, ladlur
uo^, iti acessíveis, desejosos dc escapar íto eon
'%itJ ttc um ar que lhes £ desconhecido. Um
br a-me isso lUguns dos nossos jovçns Cortesãos
que só se ocupam da gen«d da mesma laia c
nos ülham com desdém, como se íôssemos de
um ou iro mundo, impedi os de Fnlqr i.la^ coisas
da corte e mio saberão maiis: que dizer; siki u
nossas alhos tio ignorantes e tolos coma nós
uus deleg. Com razím w observa que o homem
de boa eompnnhta c o que se açhsplu a intio.
Quanda viajo não quero satiti- de nossos costu-
meSL não^é para encontrar cascões ctuv vou á
Sícílift; nlo laknm can Frtnça* São antes gre
«OS OU que procura Creqüemür c enten-
der. Vau mais longe; não crefo ter ob&ervad< 3 .

em minhas pcrcgcinaçóci, costumes que não
valham iií oo^as. (-; verdade que nào mc lendo
afastado díJmsiadü do meu campajtãrió
pouco arrisco em afijmiá-to.

A matar parte das pessoas que encontramos
em viagem dã-noà jíiuís aborrectmcnm do que
saUâiTftção; por isso irala de não ligar-mc a
elas. principal mente apora que vou envelhe-

cendo e me apego menos à etiqueta. O velha
mire por cauíía das outras £ estes par causa
de3e

n o que l amdü mais graví. É raro ç rccüíi

tonante ler por companheiro de jarnada um
homem dc hem qtte agrade de nossa pre-
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sença e tenha uma mentalidade e hábitos seme^
IharUea aos nossos; senil muilo a falta dc uma
tal companhia cm todaj as minhas viagens:
maí é necessário escolhê-la artes dc partir. Ne
nhum prazer tem sabor para mim, se nãü
poiHQ entreter-me u respeito com alguém: c o
ma is mz>i#nillcante pensamento gosio dc tc-lo a
quem diter.

;4Não quisera saber du iabedoria
se ma ofcrccesse-m tom a condição de nao a

comunicar a ninguém 2 lü . " t eis o que dii Cí
ccro: “Suponha se um sábio cm uma solidão
absoEuta em que goze. entretanto, de tudo ú
que prccjsa e com tempo para estudar o que
for digno etc ser conhecido: preferirá renunciar
íí vida a uma inl solidão/ Seduz-me d opLnião
de Arqyitas: “o próprio ccu me daria enfado,
se íti tivesse de passear sem companheiro, ern

meio aos divinos corpos celestes”. Todavia.
maN vale ficar só do que cm companhia de
uma peswt* aborrecida e tola.. Onde quer que
fosse. Aristjpo gostava de viver como um
estrangeiro. "Se ò desiino me permitisse viver
tomo desejo^'/ vivtírin íi onvalo, “pelas
regiões queimadas de sol t: por aquelas onde se
íormarn a neve e as chuvas* 3

4

",

Mass dirão, “não puníeis dispor de pa.ssíi

ceinpus mais fáeetf? Que Vas I hl la 7 Não [endes
Litti belo panorama cm vossa propriedade c um
bom d ima? Nao c eta Confortável c ampla*
mniü do que necessário? Ai recebestes mu is dc
uma vez, o rei e a rainha corn seu séquito. Não
ocupa vossa família iimn invejável podção
í>c>ci_a I ? Q lugar desperta cm vós alguma recor-
dação que vos ulcere e seja insuportável.

ll

quc,
cntftrnidiL nu ooraçào, vos roa e eonsunur ,3 '?"

Oridç acreditais que podereis viver sem tor-

Fnenios de qualquer espécie?
l|

Os favores da
fortuna nunca são sem mistura51

1

/ Convtnde.
poi,s. cm que vós mesmo sois o ypsso entrave:
ora, em toda parte vo?» encontrareis convosco c

cm ioda punç tereis ur- inesoiu-i rstzòes dc quei
*a, pois a satlsfaçáo só existe neste mundo
p&ra ns seres desprovidos dc inteligência ou os
que at insiram :i perfeição. Quem não sc nchti
fclrâ cm casa, onde sc achará? QuaiUa& milha
fcs de pessoas nm ambicionam apenas urna
situação ijtual ã Y0££&? Procurai corrigir vm.
isso está an vosso alcance, ao passo que nos
decretos do defino apenas podereis opor a
vossa pueiéneia.

LÍ

Samcnie a razão noa Conduz
à serenidade verdadeira515/ Vejo muito bem
os fundamentos dessa observação mas fora

mais Simples dizer em duas palavras: sé sábio.

iJD
íitneca.

i:" Virgílio.
aa

* Norúeio.
ÍJíí Enio.
- 34 Quinto Cúrcio-
lã b Séncca.

Semelhante resolução ultrapassa a sabedoria;
c mesmo a sua conseqiiênch*. Com setnelhânfe

raciocínio irriiia-sc o médico que berra a seu
doente agonizante que Se alegre: mu conselho
nau .seria muito mais tolo se lhe dissesse: passe
bem. Não sou dos qtie se elevam acima do
comum: e embora seja precedo salutar tí fácil

de entender a ‘'contenLar-sceom o que se tem”,
outros mais sábios do que eu não o aplicam
tampouco. O ditado popular c profundo, mas
abarca um terreno demasiado grande. Tudo
deve ter medida, mas tudo é suscetível de
mudança.

Bem sei que esse prazer dc viajar revela
iíHjuieraçào c iiTCMdiJçâo. São os meus princi
pais dd eitos, confero. Não conheço coisa que
eu deseje cupa-z dc Fixar me. Mudar, variar, ê o
que tne contenta. m é que alguma coisa pode
coiitcntar-mc. Vas viagens o que me alegra é
parar onde queira c partir quando queira,
frasto de viver coma um simples particular; c

nssiui o c:>colh i, mas nno por ser hutflU ã vida
pública, j qual talvez azvsenie a meu lempcra
menro- f-ssa independência faz que. sirva de
melhor boa vontade müu ret por fa/c-b .sem
Ccinstranj.’,] mento: minha razão t meu julftu
me ruo induzem mc ll canto, c não enc dedico a
iim por nãü me quererem outros. A^sim em
tudo. Detesto ser obrigado a alguma coisa:
qualquer comodidade dc que livc.sse de depen
der. íiír-mc ia lhIIusu: ^Quero cpm um rerno
np.iuir u Agua c tom outro tocar a areia da
prriin

^
1 ^ " Ume só conlu náo mc retém, Dirão

que há nisso uma certa vaidade. Onde c ern
quutn não hfiverA'.' lóda essa sabedoria, cocLol
uSícs preceitos que serão s^náo vaidade?
'Dcuíí H^ube que 05 pcilsuinentos dos sábios 'rã^?

hpí-nes vai<!sdCJt?3 V 1

Ej&aa requüitadas .suciJc

za.s sã« boas para os sermóes; são discursos
pare env (ar nos hum urreadfis ao outro mundo
A vida é movimento constante e efetivo dt>
corpo, movimento çMtudnlmenie desregrado t
imperfeito que procuro üriçntiir .e^uuiJi? ml
r**i“s aspiruçõesj uCada um com seu ttesii-

no***r Devemos agir de maneira a não ir de
encontro a natureza univçrsai, sem cnircianio

ífc seguir no?isu> próprias Ltndcn
Pura que st-rvum m ptrande^ idéias da

niüsoliu que nenhum ser humano pode pór cm
prática? P:lra que estabelecer regras que exce-
dam nossu capacidade? Vejo nos proporem
amiúde modos de vidn que nem os proponentei
nem oíi que m c^euuni Lêm u esperança, e ie-

quer a vontade, dc .scgtiir. Do mesmo papel em

15 R Hraptpçiív.
ai 7

Sai mo.
?3B Virgtijo,^ Cícero.
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que acaba de escrever uma condenação por
adultério, arranca o }mz um pedaço 3 fun de
enviar um recadü amoroso à mulher dc seu
cukga. F. essa mulher com a qual a e abais de
colher o fruto proibido, momentos depois, c
em vo&sa presença, vai manife^taj-se mab
vjolenlannente do que Poreja eontra mesmo
pecado og metida por uma dc suas conhecidas.
t há quem condene outros ã morte, por crime»
que çfe própria não eon sidera sequer uma
f;iUa. Vi outmrs um senhor de boa sociedade
dar ao púbEiLo por um lado um punhado dc
versos notáveis pela beleza c tj despudor c por
outro propagar uma defesa violem a da Refbr
maHD . Assim <ào os homens: deixam que ns
príncipes e as leis sigam um caminho e etes

próprios seguem outro, e não somente por
desregramento dc costumes, mas também por
que nau raro pendam c julgam d ífcren temente.
O-scutat uma otaçãn filosófica: a imagirtaçlão, a

eloquência, o tal eido nela se revelam: mi
momento, comovem no»; mas nada hn ali que
impressione nussa consciência: tlio c a cs! a
que se dirige. Como dizia AríMnfl, uina eslufa
Gu uma lição sáo imiteis se não nos dão pro-
veito, Podemos atentar para a easoa. mas so
depois de tirar o miolo; as.sim também, somen
Lt depois dc beber o vinho ê que se Olha purn li

erisrui do copo. Em Ludst n filosofo nnLiga
vemps o mesmo autor redigir regras de íempe
rançu e página» «obre o mnnr e a devassidão.
XcrrofbfilB nos joelhos dc Clinins escrevia eon
iru a virtude que propugnava Arislipo. 1“ íüaio

mm ocorre por se vcrillearent líiitagmsas

conversões e rrcjudaü. Sólon. por exemplo. ora
se apresenta como indivíduo, ora corno legisla
dor. falando orn. para si mesmo, ora paru n.»

massas. No primeiro easo atém sv as regrav
naiurai» c dii com liberdade o qüt pensa, "ac
posso que o doente grave prectsu ser tratado
pe 1 1n ma is I ló bc is médico^ 4

1

" Amhiu-n l- *

autor ê?.a o sábio a amar c a faster o que julgue
oportuno sem se submeter ns Içjs, porquanto
níti julgamento lhes é superior c melhor do que
çJ^í conhece a vinudft. Seu discípulo Diógcnes
aílrmij que devemos opor a ra?ão ao desman
dt^ a confiança ã sorte, a natureza u> leix, Os
ékmJtuí^ojí delicados necessitam dc recchus-s; os
estômagos sólidos yu se preocupam corn seu
upeiiic. Assim, nossos médicos comem mdãc
e bebem bons vinhos, enquanto recomendam a
síwj clientes xaropes e caldos? c diaía a cortesã
Laís: "não sçi du que livros, de que subedoria
ou filosofia falam esies indivíduos, mas vejo
us atropelarem -se ú minha porta como t>s

demais'
1

. Como no$$& Eiecnça nos yo licita

1 4Í1 Tc( kJ^ito dí Bèze, pmwpclhiçiiic,
2 + p JuvcnaJ.

quase sempre muiu do que o razoável, n&O rafo
apertaram se n-jnts do QuC fora indicado Us leis

u os preceitos de nossa vida. "Nunca ss pensa
dcSLnqürr além do limite permitido^ 42 ." Seria
desejável que cmre a ordem e a obedièticia
houvesse mais justa proporção: parecu estú
pido propor nos um objetivo que não lemos a
possibit idade de íuintúr. Não hã homem der

bem. dcdtcado aos estudos das leis. que não st-

encontre dez veze.s ria vi-da no caso dç ser coii

denado ã forca. F. cn(jt el-us uSgun!^ seriam
punidos mui irijustamcntc,

L

‘Que te imporia,
Olcq como este ou aquele diípòe de ^ua
peShísa Z43 ?’ Por outro lado. muitos que mmea
infringirrim as leis, não SC ptídtriam con^iderur
virtuosos c a. filu-sofia com ruzuo açoitaria.

Estamos longe do ser geftflç de bem segundo a
dou tf Li a divina, jNcm o poderiamos ser com as
regras que nós mesmos criamos. A sabedoria
humana não cumpriu jamais: &s dCVereü que cl a
própna sc propôs: w o houvesse conseguido,
estabeleceria desde togo outros mais rtgnrosoa
uinda. poi^ nossa natureza ê hostil ^ ludo o
qtae é rcatizável. O homem obriga-se a ní

mesmo a conttnuumente errar c passa a vida :j

enar deveres feitos para uutroâ seres que tiao

clu. Por que determinar u que não se espera
t^ue ulguem cumpra? Teremos culpa <lc püo
fazer o impossível? As leis que nos condenam
au que não ptnJcmos, condenam nos peFo que
nfio podemos.,

Um Lodo easíj ísjíé liberdade discutiveJ de se
upresentar com duas caras, uma nas palavras e

ou ira nos fatos, será talvez permitida a quem
falí de cernis assuntos, não a quem irute do
mesmo como o faço. A vida comum deve rela
doi 3 ur sç com as outras vidas. A virtude de
CuUlu era demu saudo elevada para seu século:
«eu espirito de justiça, em um homem que sc

propunha governar os oútTOS e «er chamado a
opjn ilt nos negócios públkjoH, podjd pussíu 1 pur

inútil e abüurdo, nenão por Injusto. Meus uos-
turnes. embora não difiram mais do que um
dedo dn* cosnimcx comuns, tornam rnc^ entre
iqnto, uh minha idade, algo selvagem, pouco
soeidveL Não sç tenho razão cm andar iSe^-

goitoaü com a suutedade que treqúeuiú. mas
não me queixarifi sc lhe aliorrccesse, por Fsso

que a desdenho, A virtude que as eoisns dcsie

mundo exigem é uma virtude flcxívd, capa/, cit;

ac adaptar a haque/a hum an:r não è pura nem
simples t nk> c reta, constante, imaculada. As
crónicas de nosün icmpo cens-itraram a um de
nossos reis icr-se deixado guiar demasiado
escrupiilosamcnte pelo seu confcsscur; e isso

Parque oí negócios dc Estado devem obedecer

*** JUVCElttt-

Marcial.
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prece rtos mcno.s prudentes: "Abandona a
corte, se queres sor jusio2^ " Tentei oulroru
aplicar ã gc&tào dos negócios públicos as fé

graü e os princípios a que obedeço na vida
particular, regras c princípios rudes, pouco
requintados, mas impolutos, que nascer :im co
migo ou adquiri com minha educação c que
sigo com segurança, sCnào com prazer. £ veri-

fiquei que essá virtude inexperiente e e&Colãs
tica É insuficiente e perigosa nas coisas púhli
cas. Quand.o nos misturamos ã mukidão.
cabe-nos abrir o caminho aos empurrõeü,
nvançar e recuai c por vezes lomar por ata
lhos: e viver, não como de rejunamos, mas
como querem os outros: não segundo o que
ru.js propomos e sim de acordo com o que pos
impõem; segundo o tempo, os homens e as coi-

l^atào diz que sú por milagre quüm se
mete em política sai eorn a Consciência limpa;
dÍ7 ainda que quando coloca um Filósofo à
teçta do governo não pensa cm governo £01
rupro como o dt Acenai, c menos ainda como
o nosso, no qual a própria sabedoria perderia a

razão. Umna boa planta transplantada para um
terreno muito diferente do que lhe convém,
transforma *;e de acordo com o meio; nao o
modifica ã suu conventencui. Sinto quç se
devesa refazei minha educação cm vista de
ocupações dessa natureza, teria que proceder n
enumera.^ mudanças c adnptítçõcs. Se pudesse
nssirn irarvsfortnar me (e por que não o poder i;i

com q tempo?), não 0 desejara. A primeira
expírianeia desgostou tne; sinto por vea:es cria
rem Se cm mjm certas ambições, mas rCíyo n
cssa> Ecntfiçóc^ “ Persevera. Caiu to, resiste ute

0 fim 2 * 4 1

Nao me sutkúínm mtiilo nliiíoq e eu
me ofereço ainda menos. A liberdade c mujio
sidade, que sãu minhas qual idades dominan-
tes, upòcrn kc dtimetraEmeme uii que exigem
luss funções. Não .sabemos distinguir as faeul
dades de cada indivíduo: elas se subdividem c
sç dehmilam de? r.il mune ira qu-L- se luz difícil

apreciu las, Julgar que alguém está apto u gerir

0* negócios públicos pelaj qualidades revela-
das cju tu& vida particular è julgar errónea
fnenlfi. Hn quem xe .mmrne bem si e m&l utu;

outros; há quem escreva ensak^ e não seja
homem de ação; outro s,abe comandar um
cerco e uu» uma batalha: outro fala com
desenvoltura diante de poucas pessoas c mal
em público: o f;Lro de poder UTnn COjsü não kÍ£

nilicLi que se possa a outra; talvez implique
mesmo em incorripaíibil idade. Observo que tis

grandes espíritos sàu Lão inaptas às pequenas
coisas como ms espíritos inferiores às grandes.

Não parece inverossímil que Sócrates cenhn

3 4 * L-ucanu.
24 13

Caiulo.

sido alvo da zombarsa dos atenienses por não
saber cornar os sufrágioA dç sua tribo t apre-
star um relatório ao corisdho? A veneração
que dedico a esse personagem faz que sua sorte
proporcione magnífico exemplo ás minhas
próprias falhas- IVo-ssa capacidade medí se

pelos pormenores; a minha estende-.^ a pou
cas cuisax e é em tudo muito restriLi -Quando
lhe deram u comando supremo. Sa Lumino
objetou: “Companheiros, perdeis um bom
capitão promovendo-o a general/"

Quem. em tempos láo ruins, re jacta de põr
a serviço público uma viríudç cãndidn e sincc
ru. ou não a conhece (pots, Com as oplniucs,
corrompem -se t>s Coa lumes} ou, -se a conhece,
vangloria su to lamente ç faz. ú que quer que
diga. mil coisas de que sle.i consciênct.i n
adusa, Dc bom grado acreditaria em Sõteca se

rtic faiasse de coração nbertu- aecrea dc sua
cxpcriêticia. Em nos.sa época 0 riflai mais hon-
roso de bondade usiâ cm reconhecer os pró-
prios erros c os alheios, concorfcr püra repri
mir a tccidí-rtcia para o mui, esperar c desejar

melliLir. Mcssaí. dísstiusõeâ que nos perturbam
c fizeram da França a presa do.s partidos- Cada
qual (mesmo Os melhores) defende sua causa
com dissimulação c meruíra. Quem thc qwl-

sdshç cseriíver a nistóriu fiando -TrC nus aparún
cia.s, .seria muito tímerárk) e não diría a verda-

de. Mesmo o partido mais Cérlo nao é senão
parle de um organismo eofitoído; mas o mem
bro menos duenic desse organismo nau deixa
dc passar fw?r á»< porque somente por compa
rjição é que podepu^ julgar. A inocência nu
vida pública mede-se segundo os. lugares c as
estações. Teria gomado qUC Xcncfonte h ou-
vcifw dado a Àgcsilau o elogio que u fulo
seguinte mercei 21 : tenda um prineipe vuinho,
contra o qual estivera ern gyciru. pedido licen

ç;t parn atravessar stu Icrrilório, Agcsilau tice
dvu q deu Lhe pu^sogem jick-i PdoporrcsOi c nuo
mo mente náó o traiu, como taiobirn 0 recebeu
concsmcnie, considerando-^ amarrado pela
promessa, I-aLíl, com ax ideias de ho}e. nada
signiftCflrta; itias alhures e cm o-utraü erafi n
franqueza e a magnarvienídadt eram honradas.
Oü nossos maJandru^ de ajjora puueu sc

miportantun com isso. m C.smo porque cm nada
se assemelham as vlriudes dos espartano ü ás

dos francesa Não e í|ul: careçamos de ho-

mens virtuosos,, mas são como os Loncebemos.
Quem tenha .üíEUtmcntos sujveriores aos dc seu

século, precisa desnivela los ou não sc meter
conosco, pois que gíutharia com isso? "Sc por
ventura encontro um homem íntftRro, compuro
esse ETUjnsiro a uma criança dc dü4S Cabeças
ou a aEfum peixe que n lavrador atõniio depa-
rasse sob a charrua, ou ainda a uma mula
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íecundável2 4 É_“ Pode-se ter saudade de outros
tempos. mas nàt> &c pode fugir ao presente;
pode-se desejar ter Otttros magistrados, m*s
íiiio desobedecer aos que estão em runçou, E
íaJvtrz haja maior mérito em obcdçeer aos
maus. Enquanto souber da existência de algum
representante das leis que a monarquia noa
deu. nío o abandonarei; mas sc porventura
uma cisSo sc verificasse sob a ação dos parti
005 contrários que as entravam, e a escolha
entre us dois tosse difícil c duvidosa, creio que
Eíiu decidiria por fugir à tempestade, no que,
possivelmente, fora ajudado pela natureza ou
05 abares da guerra. Entre César e Rompeu
teria tomado franejjncrue partido; mas entre
íis três ladrões que sc lhes segutrani seria preci
so cvconder-.re ou seguir acorrente, o que acho
lícito quando a ruzãn já não nos pode gu íar.

ihOn vaia perder- te
2 4 *Tm

Isso já sc acha migo
fnra Jü meu élskuíuol pcrco-mc, mas anle^ por
Sicença. dp quu por inadvertência. Minhas
tdeias ligam se umas às outens. mas rU veies
dc longe; não se perdem, de vista, embora seja
por veies nççc&aário que virem a cabeça para
pefcebc-lp, Tenho diante de mim um diálogo
dç Platão construído cm duas parles absoluta-
mcíiie diferentes; a primeira d consagrada a*,

amor^ ao passo que a uutru someote trata dc
fcLúrita. Há autores, que nãcT receiam passar
^sim dc uni assumo :i outro sem rdaçfc com
o precedente c fazem no com muita graça, ao
subor da Irintesi» Os cmitcu. de meus capíiulos
nem sempre estão dc acordo eom a malária;
nao raro a relação ;>e manifesta upeiias airarés
dt: algumas palavra, como na "Andritma". no
“Lunuccf ou ceíi Sila, Cícero, Torqtnsto.
íúiwo de andar dando cabriola:;, a maneiro
dos poetes, que c ligeira, uLadij, demoníaca,
como diz Plutão. Plmarey em certas obras
esqutNJc t> tema, o qual sc? por momentos se
encontra t sob matéria estranha. Vede cnmn
procede cm sen "üemánio de Sócrates". Como
?-.ao bclaü suas cscupadu*., como suus variações
são elegantes . c tanto niuis quanto mais sc aíj-
guram ter s.tieto da pena por acaso. O leitor
distraído c que perde de viste meu tema: ca
Pati. Scnipre, cm íilgimi lugar, iurnas p-o u l- ; i .

palavra? hâto dc mOhtrar qu t o tenho cm
mente. Paí$0 dc ym assumo a ouri o sem resta
nem transição; iílcu estilo e meu espirito vaga-
bundeiam juntos. Um pouco de loucura previ
Fie um exetsso de tolice, segundo afirmam nos-
sos mestres por palavras c exemplos. Muitas
poetas jurasium sc e descambam paru o
prosai smo, mas ,1 mclltor prosa antiga es-
plen.de com vigor c nrrebata mento poético e

2q4
Juvenal.

1 * 7 Virgílio.

tem algo da paixão que a anima. A essa prosa
cabe sem duvida a preeminência na expressão
do pensamento; diz Platão que o poeta. seuin-
do no tripé das Musas, deixa que d erreme o
quç lhe vem ã ideia, como a àgua jorro da
fome. sem meditar num ponderar; c jorra dc
Lado. coisa* contraditórias, de iodas as cores,
sem -lÊxqüêncÊa. Q próprio Platão amiúde entre-

á inspiração poética. A teologia antiga,
dizem os sábios» é toda poesia c. na opinião
dos filósofos, esta foi a princípio a LingUíàíícm
dos deuses. Penso que o assunto se realça por
5Í Hle bem mostra, sozinho. onde começa,
onde mirda. onde termina, üern qu-t: haja neces-
sidsjdc de sc iniroduvircm ligações, tão-so
m_entc úteis nos ouvidor fracos ou indólenteft
n ao quero comentar a mim mesmo. Quem não
prefere nao sír SsdHi :h sê-lo por quem cochile
nu lenha ^pressa? “Nadu citiste, ntesmo útil.
que seja LLtãl a qutrn passa correndo2 d H '. Se
basLaüse pegar um livro para aprende lo.
nlhfl-to para penetra. lo profunda mente.
percorre- fo p.ira domínã lo, não poderia alçgar
í5s;i ignorância que proclamo. Não podendo
reter a atenção do leitor pelo interne do que
digo

;
contento nrie com interessado em minha

mixórdia, fiem, dirão, mus lamcntâ-h)-á du
PjH.s. Sem dúvida* porém já sc terá di^aído
Demais ha espíritos que desdenham o que
compreendem: hãu dc apreciar -mc tarjo mais
c ume a minha obscuridade conduirSp p#| n
prolundidudc dc meu pensamento, o que dcius
lo e evitaria sc pudesse. Aristóteles vangloria
xe, algures, dc sc esforçar por cãsu obscuri
dadc: c um erro.

A prineípin desdobravu os capÍLuJoji, ruas
pureceu^mc que desse modo interrompia u
atenção antes mesrno dc dfespeftã-la, por ís.ko

Cóinecci a Initcr capiiidor; mai.s amplos* o que
requer do leitor certa intenção dc ler rcalitientu
c ^ destinar algum tempo â leitura, Nlo que
rer dar iTienos dc uma hora ti scrndhaiuc ocu-
pação, c a mcsinü qaç náo querer tlar nada; c
nao nc entregar por inteiro ao que sc quer
fazer, é flito faier Dcmai.s, ê-mc pesMlmcnto
tttoiotfü dizer as pula motade. algo
contuH.amente; ç tenho 4.vçr.sãü pula razfiõ
d cs mancha- prazeres, Aehíva cara demais c
incõmodu, quando sç imiscut nos projetos
extravagantes c fantastoe que concebemos. Au
üotUrãrio, esforço-me por vaitirizar :i vaidade ç
ã cstupcdcü sc porventura me agradam, c sigo
minha inclinação iiuturaJ 5Cm a Hscalizar de
muito perlo.

Vi alhures ruínas dc monLmentos+ esiâiuas,
L-êns e terras; o homem c sempre o mesmo.

Séiieca.
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Tudo iísô g verdade; entretanto, não posso ver
as ruínas da antiga Roma» tão grãíidc, ião
poderosa, sem que a admire t vçncre. O cu tio

doi mortos é nos recomendado. Desde a inJãn
eia venho vivendo na intimidade da Historia
r<] mana, e conheci tudo n qtie lhe diz respeito

mu-ho antes de iniciar- ine nos meus próprios
ncgócbs. Conheci o Capitólio antes do Lou-
vre_ e soube o que ç o Tibre antes de ver o
Sena. Preocupei me com n efestino de Luculo,
MeteJo c Cipirlo antes dc atentar para o dos
nossos contemporâneos, Sem dúvida aqucÉes
j“ então mortos, mas meu pai o esta também e
tão longe de mim após dezoito anos quanto
outro.'; depois dc mil e seiscentos No entanto,
não deixo dc thc cu] tivai a memória; sua ami
zade c companhia Continuam presentes em
meu espirito* pois c de meti temperamento
cumprir mais dedtcatiamenic os deveres que
tenho para com oü mortos; considero quE
necessitam mass dc nõs, visto nao poderem
ajudar se a üi mesmos. Mais iwda se revela
a^im a gratidão. porquanto um heiidTcb
retroativo é menos louvado. Arcos i lau visi
landíí Ctcsíbio doente, e cíicomrancló-0 sem
recursos, oolOCOu sub repiiciamun te o dinheiro
dc que o enfermo precisava à cabeceira do
leito. juntando o recibo da devolução, sem que
o beneficiário o percebesse. Os que mereceram
minha amizade e gratidão não as perderam
porqüÊ deixaram de existir. Melhor c mais
csçruputosametuc os papo sabendo cs ausentes
e ignorantes de meus gcsioi. t mais afetuosa
mente faio de meus amigo & quiutdu não icrr a

possibilidade dc saber o que digo d des. Cem
discüJSât» tive em defesu dc S-Vsmpcu c de
Rrulo c a minha simputia por eks permanece
viva. Poderão alegar que isso ç faritusm, mas
** P^*4 fantasia noji apegamos às coisas do
presente. Considerando me inútil neste século,
voko-mc para outros tempos c símo-me tão
envolvido neles que essa velha Roma livre,

jo^ia. floferseentc (não mc refiro a acu na^ci
meniu nem ã sua decadência} me apaixona.
Por isso è sempre com emoçlo que revejo a
Localização de suas ru ;ia e casas neüías ruínas
que se enterram no solo ate os amípodas» Eftii-
vo da nat tirem o lí produto da jm&ginuçõu, a
vista dos lugares que sabemos lerem sido habt-
tados^ ou frequentados por personagens cuja
memória fie conservou comove -nos mais du
que o relato de seus feitos ou u leitura de suas
obras. “Tuniütt lugares depenam recorda-
ções! Nesta e rd ade tudo detêm t> pensamento;
P*>r onde quer que andemos, pisamos atgo
me moravep a *r Compraz-mc imaginar lhes a

1 *"* CStens.

Fisionomia, as attiudcã. as roupas: fcpilo esses
grandes nomes e os faço soarem a meus ouvi-
dos; “Honro esses homens ilustres e só lhes

pronuncio os EU>mes respeitos* mente3 Nos
que são grandes, ainda que em parte^ admiro
até as coisas vulgares, fomo gostaria dc vê los

conversarem, papearem, comerem. Seria in-

justo despregar as relíquias que nos lembram
fftntos homens de bum que vi viverem e morre-
rem e que pelís seu exemplo nos dariam cxce
lentes Ljçüc.s as soubéssemos seguir.

Demais, cs&a mtiíim* Roma intrcce ser apre-
ciada tal qual é em nossos dias, aliada há lauto
tempo ã nossa coroa. í a única cidade Linivcf

Sal c a todos pertence. 0 soberano que a gover-
iia ê por Lodos obedecido; c u metrópole da
cristandade; o uapanhol como q francês ai sc
acham conto ern p turra; para ser príncipe
nesst Fstado bastâ scr cristão. Não ha lugar
neüic mundo a que o céu tenhii ciutorg^lo tão
abundâiues favores c com igual continuidade,
Sua própria decadência é gloriosa ç scü presti-
gio não Sc apaga, "Mais preciosa uinda cm vir-
tude dc suas soberbas njírpíte* 4

1

"
t até no túmu-

lo conserva a upurcnciu t o caráter dâ capiiaf
de usn império: "Aqüi é que sc diria, Cm verdu-^ H nACdreaa Sd deleitou C.om sua
QPríi

* Quem se censurar por se sentir ace*-
sêvcI a tal satMeçâo* lígvü pensar que é csu
menos vã do que prst7.cn leira. K iumais ^islcrci
crtiiear o que quer que seja que agrade um
liomcjTi dc hom senso.

^witl grato no destino por ntio t\c tçr alè
agora manifcãado cortira mim nlém do que eti
|H?dcria suportar. Talvez tenha ele tendência a
des s ar em paz quem não o importuna.
(Juíimd mais coisas recusamos* \mu> maí.v

Tuja concedem os deuses. Embora pobre, jun
ÍCf fT1c ws nada pedem. Quem multo quer
de muito carece 1 *v Se asbiim continuar dei-
* are « «sto tcfra Fdiz e satisfeito c "nada irrnii

pego aos deuses", como diz Horáeio. cui
dado com o choque, se ocorrer! Comunvsc
uos milhares os que nau tragam no pf>rto. Cí>n
solo-me líicil mente ante t\ previsão do quu
acontecerá aqui quando houver morrido; o
presunto já mc ocupn dema^tado, ^entrego o
resto à .sorte 2 ***'. Em verdade* não tefiho jssn
que uuno incita u homem u pensar no futuro;
herdeiros de seu fiomc e honra, E possível que
seja desejável té los, mas a íítuação critica que
atravíiSfi-Éirncis. induz- me a uíLu os querer. -Lã me

Süicta.
í 15

1
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upcgo demais à vida, sozinho; basta que cu
mesmo deva ac? destino o que não posso evitar

ile lhe dever, não é necessário que ajuda lhe

deva mais, e runç? achct que fússe uma des-

graça não ler filhos, nem me parece que isso

torne a vida menos completa c feliz. A esterili-

dade também comporta alguma» vantagens.
As crianças figuram entre coisas que nào se

devem desejar^ priocipalnicntc quando, como
agora, há pouca probabilidade dc virem a ser

boas; "nada dc bom pode nascer:, a semente
não presta 2 * ü ". fi entretanto com justti LriSLCza

que as perdemos-

Quetn mc entregou a direção dc minli^ casa
prognosticou-lhe a rui nu. dado meu tempera-
mento tão pouco domestico. Eriganou-sc;
conservei a como a recebi : talvez em rticlhor

situação, porquanto sem dívidas, embora nao
dc lucro. Se a fortuna não me causou graves
prejuízos Lampouco me trouxe uuiitos bendi-
cio#i o que em minha casa VtsO dela, ai st

achava antes dc eu tomar posse, c há mais dc
cem anos; nenhum bem dc alguma impor-
lãncia lhe devo. Apenas pequcmis, fav-oi-ç&. e
Sem que solicitasse* poí:s Deu» sabe que sou
positivo c só aprecio o que c real e de grande
rendimento. Adio que a avareza não á muito
menos desculpável do que a ambição. e penso
que se deve evitar a dor lanld quanto a vwgú
nha; c desejar ;l snüde tanto quanto o saber, e

a riquen não ty*úÇb do que a nobreza.

Entre os favores outorgado^ pelo dçslíno.

um mais do que os omms mc alegrou : um 3

bula conferindo ipe a burguesia romana que
rceebs com grande pompa cm minha úilima
víagcni. Variando o estilo dessas bulas de
aeordo com ah qual idades do destinatário, gos
taria de ler visto antes o que aqui inuisçrevo

para quem lenha igual curíosidade-

“Em consequência do relatório apresentado
ao Senado por Ür«3tii> Massími, M&r/.o <Jeeio r

Alessandro Muii, cor scrvadores d« e kl ade de
Roma, acere n do direito de cidadania romana
a ser concedido ao ilustríssimo Miguel de
Moninigne* cavaleiro da Ordem dc São Miguel
e camarista ordinário do Rei Mu Ei o Cristão,
decretam o -Sersudo c o Povo Romano:

Considerando que em obediência a

costume amigo sempre foram por nós adoiu.

dos com alegria c diligência os que, distin-

guidos peta virtude e u nobreza, serviram c

honraram nossa Republica ou a poderão fazer

algum dia, nós, respeitando o exemplo e 3

autoridade de nossos antepassado^ acredi-

tamos dever imitar u conservar esse hábito lou

váveJ. For esses motivos, o ilustríssimo Miguel

J * * Teríutiano.

dc Montai gue, cavaleiro da Ordem dc São Mi
guel e camarista ordinário do Rei Muilo Cris-
tão, mui zeloso do nome romano, sendo, em
ranãa dc sua condição, do nome de :-;uu família

e de suas qualidades pessoais, muito digno do
título de cidadão romanü. como u julgaram o
Senado s 0 povo romano, agrada ao Senado e

ao povo romano que o ilustríssimo Miguel dc

Monta igne, ornado dc todos os méritos, c mui
caro a este nobre puvo, seja inscrito como
cidadão rum ano, bem como os seus pósleros,

gozando tudas as honras e vantagens reserva-

das aos nascidos, cidadãos ou pasrícios. dc

Roma ou aos que taJ sc Lonaram pelos seus tí-

1 iilos- H corno isso pensam o Senado c povo ro-

mano que não concedem propriamente um
direito mas pagam uma divida- e que é menos
um benefício que outorgam do que um favor

que recebem de quem. aceitando esse direito dc

cidadania, honra c ilustra a ctdetdc-

"Ok conservadores mandaram registrar este
Lt

sen atus con su ttuufpetos see rct ãr ios do Senado
C do povo romano, u fim de qüe üeja CÓruJür

vadü no:i .irqucviiK do Capitólio, c mandaram
redigir este ato que vai selado com o timbre du
cidade. Ano da fundação dc Roma 2331, c do
nascimento dc Jesus Cristo 55*tL aos iruve

dias dc março. Seguem se a.s assinaturas."

Não sc lído cidadão de nenhurrui ekJade.

ují.e uJll rne sê lo da mais nobre. Se os outros se

analisassem ião uten tumente 00mo 0 faço,

achar-se- iam igual mente vaidosos e frívolo ü

N ãn posso livrar mc dtiscí defeitos sem rne

destruir Todos valemos ião poueo uns como
Outros, maS ui» que p não perccbeiri parece me
que saem ganhando, embora nãt» esteja muito
çerco d-lsAo.

1’SSC hábito comum Je olhar paru o que estai

em nó» aunde .stíiit dúvida a uma necessidade,

pois em nós meurno^ saS deparamos com miüé
ria e vaidade. Por j^so, pura que não yuJVmiíOs,

fez fLceriíLdamentc a natureza que a vistn se

volte para fora. Seguimos a correnteza: retro

ceder, ir Çü-mru j. rmtré, é pOr dern^dií pcnOíH?-

CoEncmphu os movimentos do çüu; olhai para

ai atitudes do próximo 1 atentai pa/a a demirn
da deste ou a doença daquele, ou i\ itKinmínui

desce outro; voltai a vinta pura cima. para

baixo ou para os lados, paro a frente ou para

írà.s. A ordem do deus de Dcllbs eia parado
xat, pois df/ia que olhássemos paru nós mus
mLiK, que volvêssemos o espirito c a vontade

pivn as nossas próprias coisas, que em lugar

dc nos espalharmos nos concentrássemos^ por

quanto 0 exterior nm atraiçoa, diminui e dis

solve. “Acaso não vês, homem — dizia esse

deus — que o mundo ac contempla a si

mesmo*? Quer olhes p-ars dentro- chj para ft>ra
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di! l i_ sempre, Lti-ü vaidade eílará em jogo. mas
cEa será tanto nacíior quanto mais resírilo o rcu

campç> de vifilúj Saivo iu, homem
n tini as as

coisas se estudam a si mornas antes de mais
nada e estabelecem os limites de suas tarefas c

de seus desejo??; pois nàci há nenhuma m&h
nccc&&atadu do que tu que Lentas abarcar o uni
verso. És um observador falho de saber, um
magistrado sem jurisdição, o bobo da comé-
dia/*

Capitulo X
Do domínio da própria vontade

Em relação n maioria dos homets pouca?;
coisas me áiitiLarn. ou melhor, me prendem. É
normal que nos afetem, mas é preciso que nân
nos dominem. Estorço-me por aumentar pelo
estudo e o raciocmki esse privilégiü de insensi

bílidade nssaz prünuiteindo em tniiti. Cm
guintememe, poucas coiscts se mc impõem e

31K-. apaixonam. Sou perspicaz* mas ;i raros
objetos presto atenção; comovo-me faciJ mente,
mas minha compreensão e aplicação são dilt

ccis c concentradas Klào ôcutimio assumir
compromtisós. Nu medida do possível Lralo

unicamente de rnim.e mesmo assim tfju levado
a reprimir a afeição que dedieu ri minha pc
Wa* a fim de não Atentar para aquilo que, em
bora me pertença está á mercê de outros e

mais sujetUi ao acaso du que h minha voiiiadu.

Assim. :ilè u SAÚdCi que lartlç estimo, não ade
scjtv querer demasiado com rceeio de adiar
insuportáveis ají eíif-crm idades. Devemos res

guardar nos igu&lmçnte do ódio a dor e do
íimor no liem csLur; c o que recomenda Pl&ish».

T. aoã afetos que me distraem de mim mesmo c

me induzem a apegar -mc aos outros, oponho
irse eíirn todas as minhas forças. Acho que
devemos em prestar-nos aos ouro* e dardos a
nó\ mesmos. Sc rninhat vontade .se hipote-gaise
com fuuiJ idade, resistiria pouco, porque sou
naturalmemc muito impressionável, “inimigo

diis negócios c leito para o ôcta c ji Lranqdili

dode 7/*", Piscussòcs encarniçadas que des
sem J mal mente tf aniagem uu adversário, dcsciv

laces que torn asseio ridícula a minha
írisisLcncia. far me-tiim sofrer ürudmonre. Se
fizesse COmo riv mjlro.ç nqo leria forças pura
suportar a.* smoçOes que experimcmani os que
aceitam tal essência, c dfcâdÊ o inicio çslarifi

destruído por uma agitação intestina, Se por
ve?.e,s me convenceram de mc encarregar de
negócios alheios, nunen prometí apaixonar mc.

1 a b Ovídio.

PromeLi encarregar-me dde.-c não iacorpurã-
losi a mim. Examino-os. não os choco. Tenho
büüLante que fazer para atender ao que me diz
pesso tf Emente respeito* Sem quç mc mela cm
coisas estranhas. O* que sabem quimio devem
tf >i mesm™ nào ignoram que o cometimento
não deixa grandes lazeres; “jã tcn.s muito com
que te ocupares cm casai nâo te afastes ".

Oi homens alügiinvw; suas Faculdades nâo
Jlies nío úteis senão a quem eles; sic escravizam
Sao os JocaLãrid.ij que vivem hcIçí c não der-,

próprio*. Eíssb disposição de cspfriín ba bitu til

lUio me seduz. Cumpre zelar peia liberdade de
nossa alma c não a comprometer senão em
circunstâncias sxçepciutlats, as quais são pnu
ctup. As pessoas que ^e deixam empolgar são
pre^aí das pçqutnas coisas como das grande*;
do que Lhes. respeita comn do que não lhes diz
respeito. Imiscuem em lodo. e não vivem
mide não sc podem agiiar; “buscam trabalho
pura ter LrabaJhú 7 h T ” H não porque o queiram
la/cr. mas porque uao o podem fa/.cr. como
não pLHlc parar, u pedra que rola, cuite* de
tocair o íUiLoi Parn certos indivíduos, tsiupnr ^
de coisas ê tfar prova de capacidade e dignidu
de: seu e&pírito bu^ra o repouso no movimen-
to, como as crianças no htirço, (Ao úieis
a-Oh amigos quitq importunos a si mesmas,,
Ninguém dtsíribui seu dinheiro aos uuinis, no
entanto dislríbui-lhes, seu tempo c sua vida,
eoi:;as do que süinus pródigos mas que deve
riamos poupar atò a avarezs. Sou por impera
mento inteiramente díFcrcntc. Atenho mç a
mim mesmo c um geral sem nada ambicionar
cxageriLdüiiiimLe; osaím ine conduzo ciei rela
çao ao irabalho. Outrem, cm tudo o que dese
jam c fazem, pfkrn toda a ^.ua vomade u seu
entusiasmo. T^mos maus passos .se dão, que
mesmo nos mais ^guros é conveniente pisar
com cuidado: a própria volúpia c dolorosa

3 * J Scneca_
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quando demasiado profunda: ILMargba& sobre
um fogo que arde sob traidora e irtíaJ 46 ”

Os cidadãos de Rordésis elegeram -me prc
feito da. ddade. achando-me eu longe da -Fran-
ça1 e mais longe ainda de pensai que isso
Pudesse ocorrer. Recusei, ma* demonsLrániin
me que nào devia recusar c a Unte se juntou
urna ordem dü rei, O cargo etarcio mais honro-
so por não ser retribuído, não proporcionando
quaisquer benefícios. Dura dois anos mas pode
prorrogar se mediante nccklçao> 4? que GCLMTf
raramcnie. Aeonfcecçu Comigo o que somente
sc verificara duas vezes antes, com o Sr. de
Laussac e com o -Sr. de Hiron. marechal de
Franca, a quem sucedi, transmitindo em segui
da o cargo ao Sr. de Matigrkm, também maic-
L:bal de França, “um c oulro hábeis adminis
tradnres c bravos guerreiros* D0 “_ Orgulho-me
da companhia. À sorte imerveio amp lamente
nn ocorrência, ptsis meu caso foi semelhante un
de Alexandre que. tendo a princípio recebido
com desdém embaixadorcs de Corinto, vin
dos para lhe oferecer a cidadania de sua mda-
dc. agradeceu !h cs cm seguida a honra, ao
vahcf que Baco c Hércules Figuravam entre ú&
que haviam obtido o lÍLulo.

I.ogo ao chegar, apresentei-me como *i>u. c

CO híJcicnc tosam enie rcvetci-mc scivi memória,
nem vigilância, nem experiência, nem energia.
M:is i arribem sem 6db.s

h nem ambiçSõi nem
violência. Assim sabiam o que podiam esperar
dc mim. Como devesse minha eleição m faio
dc terem conhecido meu p;n e quererem hon-
rar lhe ei memória, acrescentei Icilitiente que
mç aborrecería muitíssimo se alguma coisa
pudcwic preocupar-me da mesma forma que o
preocupara o governo da cidade. Lembrava
nrie de tfr-lo visto, quando eu ern ainda criança,
cruel mente ajtdndo com cais ipivsiúcs, esquc'
eendo a calma de que gostava em seu lar, onde
o haviam relido aié cnijjo as fíut%&s da idade c

a sua .saúde: e não poupando sequer a vida que
sc arriscava a perder nas inúmera* viagíns a
que os imere-fvses da coletividade o obrigavam.
Ei!e era assim; uma grande bondade domina
va o, nunca liou ve ut^uém num earidosd c
dedicado ;io povo. Porém, isso que louvo nos
outros nâo mc apraz seguir, F tenho minhas
ra?.ócs para tanto.

Meu pai ouvira dize# que c necessário sacri-

ficar-se pelos outros, qtic o iiUercssç particular
não deve ser levado em cerniu quimdo está em
jogo q interesse geral. Em sua maioria, à* re-

gras e as preceitos deste mundo abundam
nesíe sentido, tendendo n expulsar no* dc nós
mesmos Éin bcmefícío da sociedade. Assjrn nos

J iH Horicio.
= ™ Virgíliü,

desviam lSo que nos interessa diretamÉníe, com
fcceio dc que no& apeguemos exageradamenle
ü isso, c nada sc poupou nesse sentido, pois é
comum aos sábios legislar segundo a utilidade

das leis e não de acordo com a realidade das
coisas. A verdade apresenta, não rarcu obstá-
culos c incompatibilidades e há que enganar
para não nos enganarmos; cumpne-nos fechar
05 tflbos c impor silêncio a nosso julgamento, u

lim dc corrigir e superar o que es^a verdade
cria: “São os ignur antes que julgam c c preciso
muilgs vezes enganá-Eos para que não st enga
mim* G&

. Quando nos ordenam qnc amemoh-
mais do que a no-í mesmos cinquenta caicgo-
Fias de coibas, fazem cijmo os archeiros que.
pura atingir o alvo. visam muito acima, Tum
hem paru cndureitsn um pau curvado c ncccs
iârcrf dobra- Ln no sentido contrário.

Creio que ac cu Elo de Palas, corno cm todos
os cultos, havia místerios aparentes destinados
ã divulgação * outros secrctiL>B reservados aos
ini-ciadjis. P provável qug entre estes ftgurusse
o ítrau exato dc afeição que cüüji qyat deve ter

parti consigo friesmo; não essa afeição dc mau
quilate que nos leva u ripreeiar CKcessiv-imenic
tt glória, a riqueza, o saber* nem a afeição ímn
der-iclü t

! indiscreta que nos arruina ü njHJdrccc
como a hera arruina e apodrece m muros a
que ^ prende i mas ujna arciçao sadia c cquili-

hfada, ião útil quâo agradável, Qmm conlmcc
essís deveres c Os esercc ê realmenie inspirado
pdas Musus c alcança o ápice da sabedoria e
dít felicidade humanas. Sabendo txutaincmc o
qtte ikve ,i si mc&rnti, vê como Ltsili/ur os ou
irm etn seu proveito, o que também exígc dde
n cumprimenio de certos deveres em benefício
tln sociedade a que pertence, pois quem nada
f£t/ por outrem nada íaz tampouco por si. "O
amigo dc hi mesmo ê ium|>ejp 0 amjgo ClO,H

outros^ ei ’ l

1 Nos*n dever primeiro consiste üm
guiarmos u nós mesmos; para isíto esiamos no
mondo. Quzir] sé usquíCtsíie de viver honesta e
sain tumente e imagijia^^c cumprir seu dever
exortando os outros a i

L

d. seria urn toto; c
iguaimenri1 o seria se negligenciasse; a própríu
vida paru que os outros pudessem vivè la,

Quando sç aceita um cargo, deve-se lhe dar
toda n atenção, nào pí.iu pando esforço e aacri-
IIclos: "Disposto a morrer ptu meus amigos c
minhu pãlria- mas :sso não deve ir além
do ocasional, O espírito precisit continuar KCre-
no, não b ativo mas agindo .sensatamenie, sem
paixão. Agir tom simplicidade cusLa-lhe de
rcsio ião pouco que. mesmo dormindo age, mas

; ÜC
Quiiuiliatio.

1 fiT Seneca.
3 tj: Hóracin
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^mpre movimemà-lo tom euidad ü. pois o
corpo recebe aí cargas que lhe impõem maí ê
n espirito que as distribui e. díxirÊbuLníip-as
mal. ulirapassa por vezes a medida rtctimcn-
diivcL L'ma mesma coisa faz- st tum esforços
físicos e dctcF min ações diferente*. Muiin gçnte
st arr 'SCa diariamente em guerras de que não
diam beneficio aígum e se cxpocm em batalhas
cuja perda nio íhes perturba o sorto. En quanta
otiLntís em a nas casas. Longe tio perigo que nâo
ousariam enfreruaj, apaixonam se mais pdu
resultado da ffuerra do -que o sóldado que lhe
da a vida e o sangue. Qí^cnripenliei cargos pú
blicos sem me afastar de mim mcsnio u triLrc
^.uei-me a outrem sem me perder dc vávia, A
violência dos desejos estorva mais do que
hvurcee Cp esforço em vista dc um dado --.bjetE-

vtí; fruamo-nos impaciurircs. ressentido* c
desconfiado* zniç os pos-smi* obstáculos
Nuncn dirigímos com eficiência uma eoisa que
nos domina c obceca:

thA paixão è um malt
guia j CJ

, Quem >ô aplica nos negócios púbii
cos a inteligência e a bahitidade. age com
melhores resultados, porque pode dissirtiulLir.
ceder, d (ferir k vontade, segundo Oí firdunsEàn-
cias. Se malogra rtàu fluci atormentado c

capa? de recomeçar: ê sempre senhor dc si. Ao
contrária, quem sc embriaga dc violência c
obstinação fatal mente incorre em latias graves

comete imprudêncinsí li impetuosidade do
desejo umm-o Lcmerárjo: c se a sorae não o
Lijuda aiPiplíinicme. pouco consegue. A filmo
fia quer que eliminemos a cólera uns castigos
que cmpomos Mis que nos ofendem

j
n ão para

t|ue u vingança -.cja menor, mas, ao contrária
p«^i que pese mais e marque mais profunda
mente, porqujuun o arre ba in mento a perturba.
A colern Cansa o braço de quem pune; esgosa
Ibc a* Forças c n prccipiuiçao oomo que u
CEuriit-a. “Quem & npréssa sc atrasa*
As Mci i u avareza leni seu m:stur inimigu ujti q
JiLcstna, quanto mais violenta tanto mais esté
rii, e ê majs lãcLl acumular riquezas snh a más
cara da liberalidade.
Um fidalgo meu amigo, homem muito

honesto, quase enlouqueceu por lòmar ttenuv
si ado a peito os imeresses de seu príncipe.
Est^ fct1

áHülísou’SC diante dc mim com estas

palvras’ "pcrocho a gravidade dos acidentei:

como qualquer pessoa, mus quando são írre

mediáveis submeto-me às u>n sequências;
quanto atís outros, depois das medidas neces
sárias para cnFrenú los, aguardo tranquila
mcnlê o rçsuliadu" Vi-o cm ação cem verdade
conserva íjireira serenidade nas situações mais
difíceis; tnndderú-o mais capaz na adversi

J 1
’

1 H>iücio.

Quinto CÚrCLú,
3 * * HenFique IV, ao que parece,

dade do que quando a sorico auxilia; suas der
rotas sao mais gloriosas do que suas vitórias.

Observc-sc que mesmo nas ocupações maiü
fnvolas, como no jogo de \adre* ou da bola. o
desejo imoderado de ganhar perturba o espí
rito e o corpLi. ofusca a inteligência e paralisa
os movimentos. Quem encara com sensatez a
vitória l: a derrota, permanece senhor de sí.

Quem meti-ui sc irrita pu sc apaixofia ê quem
mclhtir dirige o jogo. e com maiores probabih
dades dc êxito.

Dnndo u alma coisas em excesso, nâo a dei
xiimos apreende las c conservar, rcaíidudc.
rugumas hâ que cumpre lào-someme aprçscn
Lar lhe. outras Lemos que amarrá-las n da: e
outras ainda precisamos Ibrçã La a incorpora
las. Ela pode ver c sentir todas a:> coisas, mas
dc^c sustentar sc aperms com o que rem em sj

c parai isso há que insirtií-Ja acerca do que 3he
convém b t capaz dc assimilar. As Ices da natu
rezu nos tm sirvam. Qs sáhins dizem que a natu-
reza não fax indigentes u quem o è, sõ o c em
conficqüênciíi dn dcwrdcm de s-ua imaginação.
P distinguem com sutileza os desejos naturak
dos que nós mesmos criamos. Os que são rc;iM
zãvcis vêm dela; tis que não podemos s-artsfa
7.ct nascem de nossa fuiilítsía. A pobreza dc
bens é facilmente rcmediàvcL u du a ima não
tem cura. “Sc o homem se CúMenUsse com
^tiftCECJitc, cu seria ricoí rnas como o homem
não se contenta, não h:i riqueza biisi.-mtc para
mim 3

"
Stiofitcs ao ver carregarem pelas

rmu- da cjtbads; rriíivcis c jõãas. dc grande nquc~
za, diüsic: quwitas coisas que cu não desejo!
Mtlrodorú v iv ia com doze onças, de u! Lmem o
por diat Epicuro precisava de menos ainda;
Mnroeks dormi.i no inverno com os carneiros
c no verão nos claustros do.s reioplos.

,lA n^tu-
Juza prove âo que exige* * J ."C3eantcs vivia do
trabjjho de suas mánt c vangloriavam de
pi>dcf aJpmerU-Nr mu is algu.êin uifidn. ae qutrií".

sç.

A natureza exige muito pouca para nç>sítt
conservação, ik\ pouco que foge nos golpes
pi),ssJv£i$ da ntã sorte. Ên trauma, permiumo-
fios algü mais t chamemos natureza aos cosiu
cm;s ü situação pc^^ual c fixemos assim os ürni

dc nossas aspirações, levando em conta o
que já possuímos. Parece mc desculpável ap,ir

desse mtido, pç>is os costumes sao uma secun-
da natureza, rão poderosa qtmnlo ;i primeim.
Se mc vem a faltar íit|uíio a que çstnu Etcosíu
rmiido, sinio-o profacsd^mcFnc, Quase preferiria
que mç ilras.scm a vida a que tom assem mais
d i fie LI e medíocre a minha condição social.
Não Sou mais Capuz de mudar nem de modín

- JJ
LuütiO.

* * 5 Scnccs-
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ear meu teor efe vida. ainda que para melhürar.
É tarde para isso. e se mrsa grande fortuna
viesse a caber-me não me alegraria, antes
lamentaria que não tivesse acontecido a coisa
no letnpo cm que Ene fora dado gozá-la- ''Para
que servem as riquezas que não possa usu
fruir^ “"-r

7 Não me seduziria tampouco qual-
quer nova aquisição moral. E quase vale mais
não se tornar homem de hem k não ter uma
possibilidade de vida melhor, quando já não m:

itírn mais tempo diante dc Eu que estou de
partida, de bom grado Cederia q glguém a
experiência que adquiri acerca da prudência
que cabe observar nos negócios deste mundo.
A mim já não adianta. Que vale o saber para
quem não tem mais cabeça? O destino Ofende
nos e zomba dc nós, ao oferecer -nus prosem es

que não nc?s deu na hora certa. Não precisa de
guta quem não pode andar. Hasta me agora a
paciercii Para que uma voz magnífica sc o
cantor tem oh pulmões afetodoi? i£ que lur.í

com a clixiíicrtCia um ermitão no deserloV Não
hà necessidade de arte para chegar ao fim; esto

vem sozinho, Meu mundo acabou; as pessoas
dc rnírihíi eífpéck desaparecem

;
pertenço por

1'Heiftí ao pa^HQdo; não pus-st» ivcnão aprovar
esse estado dc coifas e adaptar me h ele. Parei
um exemplo. Essa inovação que suprimiu dez
dias do ano* 14 ocorreu agora no fim de minha
vida, num momento cm que não posso acomo-
dar me a cisa idéia. Sou dc uma época cm que
cornávamos o lernpo de outro modo. Conimito
preso a tio longo hábito, e incapaz dc aceitar

novidades mesmo av se dcsimímn a corrigir
erros. Permaneço algo eéptiito. Minha imiqú
uàçãoH por maiores que sejüm meus esforços»

luz que me ache sempre com dez dias de av&n-

ço ou de atraso. Nüo párn dc murmurar-mu
uos ouvidos;

,l

essa modificação someme úu.
respdkt ruis que não estão chegando ao fim'

1

.

A própria .saúde, quando par momentos a
recupero, ames me aborrece do que alegra; não
.sei conto aproveitá-la. O tempo abandona me
e sem ele nada possui mos. Nenhum apreço
daria a cs-, as grandes dignidades que só se con-
jurem tt quem *c ach^ nas vésperas da morte;
não sc ptR.sa então cm como exercer erirgo,

mas em quanto tempo poderá exerce lo; jã
ao assumí -lo temos que atentar para o momen
to de deixá-la, Em suma, ehego agora ao fim e

níto me sinto com disposição para mudar. Por
efeito dc um demorado uso, meu estado atual

passou li fazer porte incegranEc dc mini. M inha
natureza esiá no que a sorte fez dc meu sor,

ri B Horátkí.
iàu

151-12; d papü Grfgôrio XI lí iiurcwiuriu

ama reforma no calendário. Passuu-s* tu tão subita-

memedo dia d ao dia 15 de outubro.

Digu portanto que, fracos, COTrtO samns
todos, ]xxfemos juígar-no-s segundo o nosso es-

tado habitual; além dessem liTiniics reina a con
fusão e não há coma ampliar nossos direitos.

Quanto mats aumentam^ nossas necessidades

c o que possuímos, lanto mms nos expomos
aos golpes da soric c da adversidade. A cx ten-

são de nossos desejos devo scr circunscrita e

restrita dc modo a sõ compreender as comem! i-

dadüK mois próximas de nós, as que m>s são
contíguas, E não deve prolongar -ss em linha

rela. mas em curva cujas extremidades se jun

tem cm tomo dc nós, sem que se abra dema-
siado o círculo. Os mos que não se amoldam a

essa orientação, a esse movimentes essencial, a

meu ver, corno os do avarento., os dçis. ambicio-

sos e Outros que se encarniçam atrás de uma
idêifi in alcançável, são atos doentios c prejudt-

Ciais, A Cliaior parte d LIS funções públicas Icm

algo de cómico, “todos representam", dizia

Pctrónio, Cumpre desempenhar devidamente
seu papel, mas sem transformar a m ãxtara e a

upuruneia em realidade num deixar que o c^i ra-

nho sc cn carne cm nó,*. Não sahemos dislíii

gmr a pele da camisa. RáMa enfarinhar o rosto,

nâo ê preciso mascarar iguatmenlc o peito. Há
quem mude e m transfuripc cm outro scr

segundo o cargo que assume; neste mergulham
até o fígado e os inte&ímrt c mesmo, na privada
agem como ^ estivessens no exercício de Suas

funções. Gostaria dc ensinar lhes a diferençar

as stLEjdaeócs que m; dir^cm a suaü pü^spisdas

que visam o mandato, o séquito ou n mula que

mo nlarrt ,

,KDe tnl modo \c eniregam h suri for

tuna. que esquecem ^ua própria nniureza^ Vff”t

inchiirn c ampliam u u!m;i c a razií) prtra coto

eà-tos á ultura dn assento que ocupam çomo
magistrados. MoninL^ne prefeito c Momaigne
simples particular sempre foram homens dis

tinto,*, c nnidamentc distintos. Nao è por scr

advogado ou financista que se hi dc ignorar o

que iain profi^oes comportam de velhacaria;

um hçirritm de beni fiüd è resptTil sável pdok ví-

cios ou lolicüs de seu olTçiâ e a ão deve por isso

recusar se a ejíçrcèrio. Está nos costumes do
país t t dc ui ü idade coicfivu. í precisai viver
no mundo c do mundo. Mas a junto de um
iiitpLiTjdiir deve pairar acima do seu império, o

qu^J ele deve encarar como um acidente alheio

:i si mesmot c sua pêisoa deve gozar dc si pró-
pria ú margem das suas funções c cumpre lhe

entreter-.se condigo mtsETu.i tai como o faria

Pedro ou Joào,

Nào sei dar-me por imetro, c qufifído minha
vontade une induz a optar por um partido não
crio obrtgaçocs que comagiem meu entendí

2 7il Quimo Cúroiü.
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iTiínto, Nas que perturbam aíual-
merfç O paj.% meus interesses ílau me fazem
desprezar as qualidades louváveis de meu.s
ctdversáííüs nem ignorar os defeitos de meus
•correEij^ion ártos

. Em fera! adoram tudo o que
íazem os seus; eu não- desculpo sequer a maior
parti: do que perpetram os meus; uma obra nâo
perde m*us méritos nó porque foi escrita contra

rrtirii, Salvo quanto ã ra/ao essencial di> debuto
(poiç sou e continuarei católico), mamcntio-rne
cquànime_c indiferente: fora das exigências da
guerra, não desejo ncíihum ma! a meus inimi-
íios, E com isso me alegro, pois vejo
comumuate assumirem atitude oposin:

"abandoriiL sc è sua paixão quem nau pode sc
Eiuir a razão". Os que estendam seu ódio além
da causa que O motiva, como cnslumam fa/er
o.s homens, mostram que defendem outra coisn
e por razões de ordem pessoal Assim quando
n febre persiste após a cura dc uifla úlcera,
lüm-s-c a prova de que outra ê a sua origem.
Nào su rebelam contra n catiia porque ofende
OS interesses coktims. e do Estado, mas sim
porque prejudica oh seus próprios. L>íu a
animosidade pesso llL, que ultrapassa o que
normal mente se -entende por justiça, “Nãí>
concordavam todos Cm Censurar iodais a\í çoi
Sai s más cada qual MZLKuravu o que o inicre^

pessoaímente 5 T1 * Pu desejo ganhar mas
não perco o juízo sc nisim não ocorre. Ljgo-
mc m partido que sificuranuintc julgo o
mçthor. mas flKO procuro mostrar me especial
mente inimigo dns outros c nfui u1impa.m o
<|uíc A íflKiifl determina. Profltgo energicamente
expressões como estun : Fulano c da Lsgn por-
que admira o Duque de Guise; Beltrano c

liugucnoic porque ador;i o rei ik IMavarra;
Swrami é de coração um rebelde; pisÊs critica
os eostlimes do rei.

Tum pouco udmiui que um magistrado pnssu
condena? um livro tuo soroeme porque nele se
menciona uni herético como o melhor pocua do
sècub. Poííí não mj há de poder dífcCr de um
ladrãii que tem u perna bem b será obri-

Si&tóriO que uma mulher da vida cheire maJ?
Revogaram porventura, nos séculos em que
reinuva maior sabedoria, o título de Cqpitolina
Conferido a Mareo Mnnlio por ler salvo a reli-

&i^> Ç a liberdade? Esquecerain-se sua Ijbcr&Ji-

ííííJch seus Feitos guerreiros a* recompensai
miJharcs, quaíido tu ai* lartle. pondo cm perigo
us leis de SCU pais, aspirou k rcalata? F pdo
íato de I ornarmos, ódio a um advogado, perde
ete a eloquência no díú sçguímç? Rçfeh-mc
alhures ao zelo absurdo que leva certas pes-
soas honradas a lais cxcèSíMjs; cu direi sempre:

371 TIto Lívia,

“ntsto conduziu bem; nisso, maT, Dc*cja-
riam porém que, quando sc verificam aconteci-
mentos nefastos, cada qug]_ segundo seu parLi-
do. se tornasse cego c imbecil c os vtkkc não
coou) niají como querem que sejum. Eu
pecaria antes por exagero oposto» receoso sem
pre de que meus desejos não mc influenciem.
Demais, desconfio um pouco das coisas que
ambiciono»

Tenho visto lutos extraordinirius que de
monstram com que facilidade incompreensível
w povos &e dentam convencer e guiar pç|o5
seus elides quando sc Lratü de crença^ c espe
ranças: apesar das desilusões repetidas, são
levados pela lantasâa e o sonho. Não eslíunho
por isso que as macaquices de A polónio e de
to;jomé tenham seduz ido tanla pLcntc. Á paixão
sufoca intoiramente o bom senso e o julgu
mento; nãii iltssiingij-i: senão o que lhe apeletc r
lhe parnue útil ll eau^u. Jã o ubiicrvaru no pn~
mepm dos partidoí que aqui se Formou C foi ião
exaltado; mas o que surgiu depois imiin-a c o
supera, o que mc convence dc que iasõ c defei
lo irtçrçme aos coros populares. Apôs a prí
meúa tipjuíio dts.siilente, outras aparece rti;

scmelh autos á* vagas do mar. cmpnrrãm se
tmiluameiuc segundo a direção <lo vento, N;

ao
sc pcrience ao grupo, quando sc c cjipa^ dc
recusar ^ acompanhar o movimento- Mav siglu.i

quu prejudica a* Justa* dcfcndé las com
dijjiimuliiçòcíi c meniirris; sempre reprovei esse
prccedimcmo recomendável qpciins para o*
^liic não icm a cabeça cm hnm cxtndo. Com í>*

sãos Há meios nru^ somcnic mais honestos,
como lambem mais eficientes para levantar o
animo e atenuar os efeitos da* ocorrcncius
desfavoráveis.

Não viu o céu, nem verá juma is. dissensão
tão grave corno ti que sc verifteou entre César
u Pompcu; purece mc entre! uni o observar nes
sus duns belas nlrniis uma erímde moderação
m apreciação reciproca. Hua rivnl LtJidc om
rdiiçSo ás Honríis c rui poder aio os levou h

mn ódio furioso e desumano. Não hoavo mal
ilude nem difamaçlo. Nos seus aios mais vio-

knuis, deparamos com um resto dc respeito c

gçneitosjdftdc, F creio nui-e um Ho* dcsejariuim,

se poasívd foÀíie, vencer &cm dcfiiruir o outro,
Bem diferente é o ca-so Jt Mãrit» e Sila»

Não nos devemos aferrar lâa loucamente ü

nossas afeiçoes c LnlerüHae.i. Na minha juVtn
l ude combarin n «mor quando o julgava exagtí
rado e procumva torná In menos agradável, a
Jlm de que nào acabasse por me dominar íniei-

t amente. E o m c.smo Faço nas demais oça-sióes
em que alguma paixão me acomete. Esforço
mc por agir cm sentido contrário de mtnha
Lnclmaçãt>:ecvi[osaiisfazé-laa ponto de não a
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poder mais oãfitr&laj sem graves danos. Os
que por estupidez sõ veent as coisas pela meu
de tem a fel [cidade de se senlir menos molesta-
dos. É urna espécie de insensibilidade cujos
efeitos sc assemelham aos da saúde, c por isso

não a desprezam dc todo os filósofos. Não
basto. entretanto, para que a qualifiquemos de
sabedoria como costumamos fazer. Em pleno
inverno, Diógcncs abraçava, nu. uma. estátua
de neve como exercício de resistência à dor
“Estais com muito frio”, disse-lhe álgucrü.
“Nem um pouocT. respondeu o filósofo,

iL
Poiií

então, retorquiu o Outro, que dificuldade hã em
fazer o que fazes, e que exemplos percas dar?

1 ’

Par?i medir no^a resolução, é-nos iji dispen-
sável conhecer o grau de sofri mento que- pode-
mos suportar.

Os que são Capazes de prever os sucesso h

contrários C as injúrias da sorte cm toda q hu,i

proluftdldade e aspereza, devem procurar evi

tar suas cíiü^. Assim fez o Rei Cotas. Pagara
penerosamente uma vasiÈlia riquíssima u helis-

sima mas exiremamenLe frágil; quebrou u pur
i^u prdpos itadumeq te. para não Ler a oportu
n idade de irritar contru um servidor, hu
Lambem sempre me esforcei por não possuir

terras contíguas às de parentes ou amigos, por
quortlo sâo em geral causa de discórdias.

Apreciava ouírora Os jogos de n ^ n r , de cartas;

ou d tidos \ renunciei ha oiuiio porque, por bom
perdedor que me mostrasse, sentiu interior-

mente uma viva contrariedade. Um homem de
honra* que um desmentido ou uma injuria ntin

gem pro fundamente, que nào se consola com
urnti inu desculpa* deve evitar de st imiscuir
cru queatoes estuvas e dfccusrôcs susccúvds de
degenerar ün; conflito. Fujo dos tempera
mentos tristes* das pessoas rabugwta ;, como
fujo úm pestíferos. K a menos que n dever me
obrigue* não me melo cm discussões acerca de

a^tumoa que me interessam c comovem: "É
ruais fácil nuu começar do que parar 5 n ", O
mais sepuro ê preparar-se para o que der ou
vier.

Bem sei que alguns lábios agiram de
outra maneira c nào hesitaram, em diversas

circunstâncias, em se pegarem a fundei mas
sla gente de grande resolução, inuiio segurei'»

de sim força c capazes de opor 40 mal uma
paciência u toda provai "qual um rochedo que
isolado no meio do cee ano suporta a fúria do
veniu c das ondas, ç, desafiando as ameaças e

as forças do eèu e do mar conjugados, pcirma

necc inabalável 7

Não imitamos esses exemplos; nào o pode
ri ui nos. Esses sáb ios tiveram mesmo a força de

1 71 Sêriica.

2T:1 Virgílio.

assistir sem se perturbarem a ruína de seu pais.

ao qual haviam subordinado sua vontade e
seus interesses: mas parn nossas almas vulga-

res um ml esforço c excessivo- Catão sacrifi

ciju-lhe a mais bela vida que se conhece; mas
nos, que não somos de igual estatura, temos de
fugir à tCmpesLade c agir de acordo com nosso
instinto cm lugar de nos rcsignajiüuji. Preçisa-

nios esquivar os golpes que não estamos em
condições de sustar. Zenào, ao ver Cremàni
deç. a quem amava, aproximar-se. ergueu-se
i mediar amente.. Perguntou-lhe Gcantcs parque
o hzera, E respondeu Zcfiãoj porque os médi-

cas ordenam repouso e proibem as emoções.
Sócrates nao diz: "não cedas ã atração dá
beleza: enfrenta a e resiste”. Ele diz: "Foge,
esconde- le dela; evita a como a um veneno
violento que a£ç de longe,"

O melhor de seus discípulos imaginando, ou
Contando to que me purccc mai-> certo), os fei-

tos do grande Ciro, diz que esse príncipe,
receoso de sucumbir ante u bekza da divina
Pãntca, .Su n escrava, encarregou alguém menos
independe iile do que ele, de vigiada e visitã ta.

li nos ensina o Espirito Saitioi "Nãn nos dei

xeis cair em tentação.” Não rezamos para que
a concupiscência não vença a nossa rnzâò t
sim para que não tente sequer lutar, para que
não nos encontremos em s it nação de supor
tar I3u2 a presença, as solicitações e os convites
ao p«etdo: suplicamos no Seniior que mame-
nhn nossa CüAuiiênda tranquila, lívre ele qucií

quer uomêrdo com ornai

Os que afirmam t^r triunfado do dc^jo do
vingar-se ou dê qualquer outra paixão djfieil

de dominar, dísem por vczt$ a verdrtdc, mas
rofãKm $è coisas como ião c não como
foram. Falam do que c quando as causus de
soUn erros, já se adiam aifraqucoidas pelo
tempo; mas volte se airás, lomcrn se as euusa^
em hua i.tripcm, rtno ^aberáiv quv dizer. N5o ê

menor a fattu paf ter envçlheeidof nem de um
começo injusto pode decorrer um jusío fim. Oi
que como eu desejam » bern dc seu oais. mas
nem se atormentar até o desespero-, podem sen
linsç çomniriado-s mas am aniquilados ao vê-

lo atreaçada -de rqj"n.,i ou de desordem prolon-
gada, Pobre nave que aa andas T os ventos <í ú
piloto dirigem com desígnios contraditòriOí» T

Quem pode dispensar os favores dnis príncl

pes e não os ambiciona nlü se abonrece mm a
acúJhidt; fria, a HsUm omia carregada üu a
úiconsLãncia dü soberano. Quem não .se faz
escravo dos filhos ou da.s honrarias não deixa
de viver comodamente em os perdendo. Quem
faz o btim um visfa de iua própria satisfação,
não se irrita se rtãa Elie apreciam dcvidamenic
° ^ !jCO - Uim quarto de onça dc paciência reme
deia a tais inçonvenienLcs.
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Deu-me bem com essa receita- permite-me
ras®aiar «Tinha sensibilidade dc nutrcra nC[u
menor preço* pur essa insensibii idade atua]
<ln e procura ampliar quanto possível, pois com
l5So çv,to muitas pciriLS u dificuldades, Com
pequeno esforço corto de imediato qnnfquer
emoção que principie a me agitar; abandono a,
e antes que mç pese dema^ado* Quem nãJ
susta a partida nào impede a corrida- quem
nac. sabe Eccliar a porta às paixões, não as
pode expulsar depois cJc entrarem; quem não
as liquida dc inicio nio as doflihn ao llm-
quem nao prevê o abálo do prédio não lhe
evita a queda: “pois desde que nos afastemos
da razão, brotam sozinha* *s paixões- a fra-qu«a humana cumpra- se em não lhes resistir.
c inscnsivelmcnie vémc-nos, cm virtude dc
nossa imprudência, aj-rastuiius para o aliu-
mar H sem ahrjgo a nus.su aJtancc3 ** \ .Sintoím lcmP° útít as brisas precursoras da lempes
Lude Ví.rum utear-me e murmurar aO redor dc
niiEti, assim ú vento, fraco ainda* agita u fio
resta: freme c mugidos surdos anunciam
nr> riuLría 11 aproximação da borrasca* 7 h

"

Q^rmiiu vc7.cs nao acriid uma injustiça evi-
dente, a fim de evitar coisa pior da parte dos
jui/.ch àpéa um séeukí de aborrecimentos de
festoes humilhantes e aviltantes, que muiui
ittws pesariam a meu tempero mento do que aC^nu e o fogo í “Dcvc-sc tudo fazer -

e mais
alguma corsa * para evirnr um processo, poí-,
e nao someme honroso como um hem provei
íoso abrir mão dc algum direito

51 v 11 " Se fôsst
flvisadoí. deveríamos regozijar nos com a

[Hífda de um proccs.su, tomo vi faze 3o dc uma
rciLa Q U,]C dç boa estirpe* o qual M rodos
-.e varsjtlonavíi dc ter sua mãe perdida o vçti.
comn tete [rataste da loxsc ou da febre, ou
iiLUrít oõiKíi feugridWl. Os pràpriw favores
que mc ouwrgou o destino, pareatte c rcJaçõci
iminentes, sempre busquei não q$ uiiNzar cnn
tra ui; iruereíhSes alheios* a fim dc conseguir queM fcconhcceswím meus direitos por outras
r&ZO£$ que não u?, do mérito da eaus*, J'-'m
sum:.., cmprendo bem meu tempo, cs(üu

,

a VtrScm dc pruesasus, muito embora mais
de uma vez tenha tido muiivos. para recorrer
aos tribunais: não tive tampouco até hojenenhuma querela, íiivmç checando :io firn deuma tongn vicia sem jamais ttr ofendido grave
mente alguém, nem nunca ter sido ofendido,nao janiaih ouvido juntar -se a mçu nome
iilgum epiteio destofãnre £ tem dúvida uma
graça dos cais.

0íi <?and» abalos da.', «Piedades imanas
rem L>ri£ens ridículas. Quamas desgraças se
!,a

Cícero,
JTE

Virgílio,
jTfi Cíçcto

abateram sobre o último duque de Bor^onhi
p-.it causa de uma partida de peies de carneiro í

biac foi a legenda de um seio a cansa inicia] do
mais tremendo transtornei verificado u a eatru-
üJí-H da República romanu? p0 it Pompeu c
t-esar sao apenas a consequência das lutas
enErc Mário c Sita. Em nossos dias, foi-me
d^ido ver reunidos, à custa do tesoura. os ho-
mens mais sábios do reino para assinaicm tra-
tndos e acordos cujas cláusulas tinham *ido
estabelecidas não raro no toucador dc alguma
mulher insignificante, ao sabor de seus enprt
chos r Bem o compreenderam os poeta* que
puseram a Grécia e a Ásia a fogo e cangue p^ir
caupa de Lema simples maçã. Indagai dos moti-
voü que levam Lai ou qual indeviduo a jogar h
lionra e a vida na poma dc um punhal : nio ns
dira tem corar, a tal ponto terão vãnu: c
mvoíos.

A princípio bis ia uni pouco dc prqdcficfapum que cvitrmos unia questão: uma vez
embarcados neJn. sacodem-no* a5 cordas toda-,
do liiigro. Surgem ciiiuu as difieuldudí.n. Multo
mais oomodo é não entrar do que j>nír 2 Há que
Jgir «o COnlrãrto da uana. a qual dc Início
data um talo reto c longo. ieIcín em seguida.
ÚCm» sc^iouvesstí perdido a força, vai for
inarsdo nos que assinalam as pausas do crase i-

mento, r! melhor começar devagar c prudcfilu-
mcnie^ conservando u rôlçgo c rctervando o

v|í«™0 F>íint (J momerno cm
qut Jor m:iuH neç-essario, Oriçcituma* as coisas
uri teu Começo como melhor rto-s apruz, uras
quando sç poíai em movimcnio arrastam no.
COm cias.

I^ão diroí, cnirctaniíj. que esse procedimento
mc iCT] "& poupado quúi.squer «borfecimciut^ ç
quií nao precitei muitas vCMS reprimif com
gramlc c d orço minhas paixões. Nem sempre
te governam coma fora desejável; não raro
n^sriHi amam com vjolêndu ç aspereza. íUmo
quer quv seja, a lática é boa ç dá oos k. 1im
ahvio c alguma vançagem, mUvo am que não
dctejnm vnntaMm que não acarreie com ljIs a

alheia, li que, qym ciçjm, quem se rei ira
^ h dança aritca de nela entrar, pç£k viver mais
contente mus não adquire uma repuiaçaoespe™- Ae«s«fiiartí ainda que nisso, como em
tuüiK n caminhu dos que visam unicamente às
honrarias é bem diferente do que SL-j^cm os
que aicndcm aos diiEimcs íJü L>rdem c da

l
[u ^ueir

|

w arrede inconsideradam^ h corri
oâ, mjuí logn diminui o passo. PI ut arco afirma
que aqueles que por tãfsa vergonha cedem c
Ioí iimente concordam com o que lhes pedem
,rno mis uu-dc impelidos a faltar com a pala-
vra. Assim rnrahcm ocone com os quc lomam
partido Jcvtarameníc: saem d, onKTlda nio
menos irrederidaíncruc, A mesma dificuldade
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que sinto cm me enredar numa disputa, Jevs-

mc a perglsiir uma vez enredado. O que fy/em
È.ílA errado, pois quando .se começa deve se ir

t> fim. embora sc corra o risco dc cair no
caminho- '‘Kmpreendu com frieza, dizia Bias.,c

prossegue com ardor." A carêneia de prudeu
cia conduz ã carência dc ânimo, o que ê pior
ainda.

Em sua maioria os acordos com que hoje
pomos fim a Po.s-s&s díssCilifõCM são vergo
nh usos c hipócrita; procuramos a penai; salvar
as aparências e por isso Iraímos £ negamos
nossas verdadeiras imenções, São remendos o
que fazemos. Sabemos em que circunstancias
In [3 mos, o sentido que deve ser d adí? ài> noisas,

palavras: sabem -no também os assistente*,

como 0 sabem iguaimcme os Limtgos perante
Os quais quisemos engrandecer- nos. Dc forma
qm: è a expensas* da rtotóa fraqueza, de íio-jcsa

honra c de nossa coragem que negamos nosso
pctiiatmírmi: e buscamos a* escapacònas da
fíils idade para alcançar o acordo. Desmenti
mo-nos a nus mesmos para destruir 0 efeito de
um desmentido dado n outrem. Nnn devemos
tndngnr se nossos ato* ou palavras podetn
intcrpnstar sc düsta ou daquela itmitcifa: é o
sentido verdadeiro c)uc Cumpre 1rum ler u defén
dtir a qualquer preço Irsla-st dc Virtude ú

consciência, 0 que nno devemos mascarar:
Cflhc nos, deixar tio vis itubterfú^ aos chica
nistas dos tribunais, As dcsuulpas c explica
çòes que damos de gestos indiscretos ou dc
palavras inoportunas parecem me mais detes

LAve is do que os próprios gestos t pnlavrris.

Melhor scruL ofender uovamcnLç u adversário

do que se ofender a si próprio em sc luimi

Ihantki diante dele. Vós 0 desaftasics sob o
impulso da üokrüi c dc sangue frio procurais
apazigua- to u üsonjcá-ln ! Dessa maneira retro

cedCo mais do que rtvarçnSltS. Nudu sc rnc aJl

V

fim-a mu is vérgontipso para um fidalgo do que
st desdizer cm çoitscqüéneia de alguma impo
siçào, mesmo porque a obstinação é ddeiio
rnenor do que a pusilanimídadc. f. me mais
Irreal evitar o.s paixões do que rmodtrã las;

antés arrajicã ias áa do que as dominar.
Quuiti nào pode alçrtr-sc á nobre impas sibt-

I idnde óux eslúicos deve apelar para a estupi

cie?. vutgar+ casa que me induz i\ fajtcr por
lempcramcTuo o que IA/ iam c]es por virtude. A
mciii ultura reinam as tempestades l mais ali« c

mais baixo, filósofos e campónios encontram n
^renidade ç a felicidade. “Feliz o sábio que
chega a conhecer ai razoes de todas as coisas;
i sen to de rncdti, calca :*lis pés n inexorável des-

uno e desprci7 ü os fragores dü Aqucroiltc. . .

Feliz também o que conhece ns divindades

campesircs: Pà. o velho Sílvano e a amável
família das Ninfas2 7 7

'•* f 7 Vlrg-Jio-.

Todas as coisas sào delíeis e frágeis ao nas

ccr: cis por qu-c cabe atentar paraesse momert-

Lo, pois enquanto pequenas não se percebe o
perigo que correm c. quando crescidas, não sc

encontra 0 remédio para seus males. Menos
ditTciJ me foi sofrear minha icndéncía natural

para a ambição do que me houvera Sido vçncer

os mil pcrciilços que teriam decorrido de

minha fraqueza, “Com razão .sempre iivc hor-

ror aerguef a cabeça acima dos OutrcíK2 TV
Os tuos públicos estão sujeitos a interpreta

ções diversas e imprevisíveis; bajuiz.es demais
para o^ jalgíir. Ctrta-i pessoas, referindo- se ã

minha açàu corriij prefeito dt Bordéus

i,agradíi me dizer alguma coisa a tssj: rcspcíLo.

não pela imporláncia da coisa, ma.s cOrno
exemplei dc minhn maneira líç ser), acham que
mr conduzi como alguém qut não se apaixqna

bDstantcL nao estao muilo longe da verdade.

Procuro manter serenos meu coração ti meu
espíritOn "sempre n mural mente calmo . Jiojc o
suu ainda mais em consequência da idade1 faM

h

e se por vuzes se desregram ante uma impres

sãu mats rude e aguda, a culpa não cabe à

minha vontade, Dessa apntsa icmpcramtnto]
nitLH se deduza qualquer incapacidade (falia dc

aplicação c S&TCHCÍa de bítrti .sçfis<-> sfto eoisns

diversas) e menos ninda qualquer ingratidão

para 'com e:r:,c povo. que. luttes dc me cunhe
cçr. e depois i&üalmcntc. me deu 11 maior prova

de confiança t\ seti ulcancc. elegendo mc e

confirmando me no curgo. Quero lhe todo o

Ikii; do muíidot c vo tivesse rido alguma opor-

I unidade não h houvera poupudo pura vervi lo.

Bsfocceí me itxi-f de eomo o faria por mim, Ú.

nm bom povo, guerreiro, gçn.eroso c contudo
capaz dc di-^íplina c de bem ugir qu:indo

co rivcn i en 1 emente i3 ingsdo.

Dizem Lambem que minha aJministração
piissou cm branca nuvem. Que lolícc! Crilí

eam minha inatividade cm um momtmo em
que sc censuram os outros imr fazerem

demais 3 Ajo com energia c rapidez, quando
meu entusiasmo rtie impele, mas careço de

perseverança. Quum quiser tirar pari ido dc

num, Lcviuidoem corta minha n ac ureza, devi-

rá empregar-mç em questões exigentes dc vigor'

c liberdade de açíto: qucíitdcs honcsia^ que
possam .ler resolvidas promanicntc e mesmo
que dependam alp.o do acasn. Mas SC a coisa

exige xempo
1 sutileza, trabalho, mulEçia. que se

dirija a ulíLtu.

Q-s cargos impouaqtçs não sãó todos, em ,si

. inesmLhs, de dilidl dcáCitipébho. H.u estava l3is-

po'j[o a Lrabahi^r um pouco mai.s que de oostu

me, ac absolulümenlc necessário, pois snu

capaz de fazer mais do que faço ou gosto de

5Th Hgràcio.
T T 5 Ciecro,
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tl/Cr. NJ a*cS LL deixei dc lado. crc Lo. daqu jlo que ü
lít-vcr impunha. Mas esquecí os ^cs-tos e <_>s ftn-

toã que 3 ambição dita e qualifica como deve
res. Ora são exatamercte os que impressionam
£ Satisfazem as hoEiicns; o que c-scçs apreciam
são as aparência*; se não ouvem nenhum ruído
imaginam que dormi moa. Por temperamento
não goalo de barulho; poderia reprimir quais-

s;ucr agitações sem me agitar e punir a desor
dem sem me exaltar. Se lenho necessidade de
ttie mostrar encolerizado . façn dc conta que o
estou. Lisu máscara, pois tçnhü antes Ltridcncja.

a cordura do que’ para a violência. Mão
cri

t

içarei um magistrado por dormir, se os que
administra também dormirem; à o que deter-
minam a* próprias leis- Agrada-mc uma vida
ràtjl, obscura, discreta, 'iguatmeiuç afastada
da baixela ç do or&iilho* deu tn» o desii
ii o- -Nasci em unta. fitmília que viveu sem brilho
nem tumulto e que desde sempix se revelou
sedenta de retidão e honestidade.

A gente dc hoje está tãu afeiçoada ã agita-
ção e ã ostentação, que el bondade. a modera-
ç.+u, a cordura, el con^t-usu ia c outrus serenas
qualidades não lhe apetecem, Q.> CurpOS áspe
í'ok impressionam o tato; os lisos deixam se
manusear «m que tis percebamos, Sente se a
doença: tsão a saúde, ou muilo pouco. como
não sen iimos o que nos a^rítdu e .sim u que noí
oprime. Age mu is em pnd de sun reput&çló
quv do bem coletivo, quem difere o que pndir-
mi f,a/cr ria reunião do conselho p»r a fa/edo
em publico» ou ao meio dia n que poderia Ler
realçado na noite anterior, oti pessoa J mente n
que esteja ;m alcance dc qualquer um. As.-am
Eí^ijirn nn (jrcçin, certos cirurgiões que exccwtíi
vam Altos opcraçõejí n visen do público* n fim
ele n ira ir maior mi mero dc clientes Só julgans
biius uh ordenações publicadas com alarde, A
.uitbjção não é um vício de gente comum:
cítige cslbrços «uimi de nossas possibilidades.

I * i *mm íi Alefcand rt • 1

1

Vosso pa i voi I eg n r -i

um grande Lóuado paeiftcadu e fúeiE dc se
governar", mas o jovem invejava as vitóritísilo
p\u e u seu espírito justkdro, Nhis quistrfi u-s

u

fruir tranqflJlamcnie n império do mundo.
Alcibiad.es, em Platão, observa que preferiría
morrer joverri, belo. rico. nobre- sábio c cm
iudo alcançar a perfeição, a viver muito tempo
ruii condições cm que sc cnconirava. R s a
di>cnça t sem dúvida desculpável cm um
temperamento, farte ç grande como o seu, mas
ess-as alirms minguadas e doentias que St ilu-
dem acerca da possível celebridade dc seu
nome. somente porque üQu1>cram julgar ou
distender a cidade, revelam tamo mu is fraqueza
quanto mm pensam engrandecer se com isso.
Por úteis que sejam, esses aios insignificantes

não tem otiíisiatcncja nem vida; o primeiro que
j vtes refere |à us ateruia e mal sè ccimuiiL-
cam dc uma esquina a ouira. M à quem cliegue
a proclama- los ao próprio FlIIili <tu aos criados,
lomo aquele cidadão que, não tendo ninguém
paia dar ouvidos as lisonjas que dispensava a
si mesmo, se vangloriava diante da camareira:
LiÕ Perrette, que homem admirável tens por
patrão!" Nr

a pior das hipóteses resía ainda o
recurso dc falar eom seus bosões. como ccrío
cavalheiro que, tendo desembuchado grondu
quamidade de comentários juridicos estrema
meme sutis e ineptos, foi ouvírio a murmurar
paru si mesmo, cúnvíctHJnente, entre a sala do
conselho c o mictório: “não a mim. Senhor,
tiáo a mim, rtlas a VÓS c que Cabe a glória”. Em
NirmíL oulorgam-se a si mesmos ou louvores
qL3c nàü con&cguem receber dç outrCui.

A faanji não se prostitui ião facilmente; os
atos raros c extm piares que a confereni não
suportam & companhia des^-a mutiídão dc
pequenas ações cotidianas. O mármetre poder
êzattar^os por terdes ordenado que se er-

guesse um pedaço dc muro, ou sc limpasse um
esgoto, mas ou bomtns dc bom Mriuso nao y t.t5
recordarão, A gloria não íi rorçosumcnit ;i

eon sequência dc uma coisa útil; cumpre tond:i
que essa euisa seja excepcionai c difícil, Ov
estoicos não ádmiiiam seqtatr que uiti ;i(p não
parricularmeíuc virtuoso niLrççcss^ considera
çan; não qucrtani que sc estimasse quem- pttr

contiriúncia, se abstivme de cortejar aljoiuma
^cília remetem a. Entre os que estão u par das
admiráveis qualidades de Ctpiíio, o Africano,
im tpicrn Jbe recuse os elogios que lhe eonfcrjã
Panei: io, e isso p^^rque jul^i (|Uç ü gcncrosi
djdc uâo cra (ima qualidade dele c sim inerente
ao próprio século em que viveu. Nós nus hene
Hciamos dns pniícrcs do meio em que u sorte
nos onlocrtu; não iiiurpemos o prazer da gfiui

Síjío. o-i nossos* tãiito mai* ^"dido.s c segu-
ros qtiünio mcnoM etevtuh:^. Se nfm por convic
ÇrU>, ao rnentis por respeito hujiiiür^LT

rechacemos a ambição t desdenhemos esse ape
Lite vii c vergonhoso de rçputaçáu e liunr-íirius
qut- nos impele a jnendjgu las ç u reeprFCf ai>s
meios mais bajjto# e onerosos para alcarçá las.
I. ijçson rósü ser honrado em t

.

t t
1
-! condições:

Ottc viileii’ essas I isíinjas que se adquirem no
rncrcado ÍH1 V*

_

Aprendamos a não ser mais
av Ldus de glória do que u podemos merecer,
Jaçiar se de um ato útil ç ifiLjeuo c pecutjar ao s

que o cncararn coarto raro é extraonctinárii),
porque o avaliam ptla preço qut pagar um.
Quanto iTinis brilliante :ne parece un> leiLn a
que wistA, tanto mais o tebuixo, ck^onfiado
dzi que se executou em vista da repuiaçãa a ser
auferida e nãís em con.seqúencia da grande/

a

- aD
Cieerch ** 1 deão.
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de atma do autor* Exibido assim em público,
p^rde metade de seu valor. Ga aio:> mais btloü
&ão oh que evcapam sem ruído dai mãos dc
quem Oh cxccuta, e qm um dia algum homem
de bem recolhe e realça, dando lhes o valor
que. merecem.

=t

Acho maís di^no dc ciogics o

que sc faz sem oiuemação e longe dos olhos do
povo^ a

'
!

. disse o homem mais vaidoso do
mundo.
Como prefeito, cabia nre apenns con^rvar e

continuar, o que é possível teni ruído e sem
que o perL-übíim- As inovações ressaltam natu-
ralmente, mas não sâo recomendáveis cm épo-

cas como a nossa em que temos sobretudo que
nos defender contra aí novidade*. Abster se Jc
fazer é por vezes ião meritório como fazer;

mus ísüíj dri menor releve h e n pouco que valho
estã nc5.sc cago. Etti suma. as oportunidades
que se mc aprese ni aram ajustaram -se quase
iodas a meu temperamento; fdiz mente. Pois
haverá quem descjé ficar doente sú ver

como sc conduzirá v médico? E não ve devero;
açoitar o profissional que aspirasse a ver- nos
com peste para experimentar suas dro^ns?
Não tivê ;i preocupação iníqua, f assiz

ÍMJ rkcm.

frequente, de desejar que os negócios de minha
cidade se perturbassem a fim de valorizar meu
governo; atues regozijei-me com sua uortn ali-

dade. Quem não queira louvar -mc pela ordem
e iranqüií idade que reinaram na minha gestão,

riãu me dene&uc ao menos 0 favor da soriu.

Tanto aprecio ser feliz como ser sábio e quero
dever irreu êxito antes ãs mercês dc Deus do
que à minha atividade. Tornei conhcesdo de
Ludos minha incapacidade para a coisa pú
bliça: acrescento que Lenho algo mais grave;
comprazo me nessa inciípaçidade e, em razão
do genem tJc vada que cscolbj, nau aspiro a
remedUí Ea. Nau tirei desse car^O* qualquer
satisfação pessoal, mas quase cheguei ac» que
me propusera e fiz muilo nriíijs pelos outros do
que prometera* porquanto cm geral prometo
muito menos du que jposso dar. Hstou conven-
cido de que não ofendi ninguém nem prpvo
quei ódios. Quíuilu n ser lembrado c^m sauda
de* sei que nuo o tentei; não estava cm minha
ifliençSo: “biar me desse monstro? Em regar-

me d tais 5 serenidade dessas pcrfidqs.

ondâji^?"

,ts VirgiEíu.

Capítulo XI

Dos coxos

JP#i ttoii ou [rês anos que foi o aro dJmi-
niíÈdii dc dCK dias* úm França. Quantas
mudanças deviam rcsullar da reforma \ Era, no
fundo, revolver céus v (erra! No cniamo. nudu
acfttnecüu; itieus vizinhos continuam a semear,
u colher e a vender; o* dias prupiicios ç os u/jíi

Sus existem como sempre existiram. Nossos
hábitos nfuj sc res.seiuinm do erro, como não se

ressentem agora da correção. trio grande é a
incerteaa de iudo, tão grosseira u à nossa
compreensão das coisas; e ião obscura c obtu-
sa. Dizem que o problema podia ccr sido restib

vido de morteira menu?. incômoda, como o Je-z

ÂugudED, cor [.indo nos anos bissextos durante
o tempo necessário ao Fcnjuste, Por nSo o
rerem feito us^ini, csmitio.s atnda adimiladüS de
alguns dias. tnircTanto. o meio permanece ao
alcance de nossa vumjide no futuro. í*e tantos
*Lrn tantos anos* esst dia ^c-rú siniptcKmcnEC
suprimido de modo que o err-o não poderá
doravante sobreextifider vinte e quatro horas.

Náo temos senão ns anos como medida dc
tempo e há séculos vem na emprí^a^do o
homem. f'.„ ni.> ematuo. umu medida que ainda
não iiecibamos tlc deierrmuar e continuamos
Ém dúvida acerca dos diversas formas que lhe
&Mj o& outros povos* bem como das razòes
com que as justificam. Ifá quem dif.a que. na
proporção cm que vamos euvdhcccudo, os
céus sc abaixam c nos impedem a determina
ç;ui exata doí dias e tuc das Jioraat Pluiarco
chega o a firmar que cm seu tempo a asironu
rrna não consenti ira ainda descobrir o nuivi
mento da Juu. Eis-noi bem informados a res-

peito dos Mjce&im de pas^ádo 1

Estava u meditar, hã pouco, como faço
amiúdê, sobre a vaguâza ç a disponibilidade
dCSie inslru mento tnaS regulado que è a razào
humana. Vejo eomumerue que os homens em
Lu^üt 4c atctUiir para a realidade dos fatos, st

divertem com Jhcs buicar as causas. Passam
pur dma dos antcccdumes. e atêm -se a exam i
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Hüt minuciosâmente conseqiiências, Üeã-
jcam as coisas e correm às causa.s. Mas o
conhecimento das cativas esbc apenas aos que
Conduzem coisas c não a nós que nos I ím j ç a-

mos a percebe tas, que as usamos segundo as
nossíjs conveniências. .^em :\ necessidade de
saber thes a origem e penetrar lhe* 0,4 príncí
pios. É i.i vinho m&is agradável a quem sabe
cosno sl Fabrica e de onde vem 7 Ào contrário,
o corpo c a alma *1 Iteram d direito que lêrn ao
üwi do mundo e de .si., quando lhe agregam as

0 pinfe; da ciência. Os efeitos afetam nos. oh
meios não. Determinar c distribuir sâo funções
de quem dirige e ensina; ao aprendiz c âú diri
gidí> uabc aceitar.

Ao ouvir fYtinr dc alguma euisa. ciimeça
PC.TT indagar: "como ú?" Dever se ia dj/er:
“antes de mais nada, é ?’

1

Nusmi raciocínio c
capa?, de reconstruir um mundo como 0 niíSSn
e descobrir lhe os princípios e a organização:
nân precisa paru (anm nem dc base riem de
tmiiurinis’ baslíi- lhe deixar se ].<;v ar. “hábil que
* üm dar um corpo ã fumaça10 Constrói tão
hum sobre 0 va?.io como sobre 0 cheio, com
nadü como com alguma coisa. Acho que de
MU ase tudo deveriamos dizer: “ma não é*\

Darm amiúde uma ta! resposta se ousá^sc;
max logo proclamam que falar dessa maneira
denota ignorância í fraqueza de espírito e
Lerilni. a maior paric do tempo, que represem nr

cru companhia dos outros e conversar sobro
ax sumos frívolos a que não dou f*. Sc tu contar
que é em verdade algo giossxeírü e peculiar ao
espirito dc contradição m*gar categoricamente
um fato que nos afirmam. Tanto mais quanto
pouca-s pc^ous deixam dc PRíjsiir cm qne o
Viram, indicando rcsiúm unhas autorizadas;
principal mcnU? quitmJu o fato í* pouco djgj10 dc
Crédito. Disso resulta conhecermos as êauxas

c

ov cfejto s dc mit cossa-s que nunca existiram, c
discutirem os indmdups acerca dc a^untox
cju que o pró c o contra sáo igualrnemc falsos:
"0 falso aproxima hc tanto do verdade ino, que
0 iábio não deve enveredar por rão perigoso
desfiladeiro’ "V"

Verdade c mentira lèm igual fisionomia:
vfinno las. com os mesmos olhos. Não sornçnie
nos mostramos covarde* c tios defendemos
com ião pouco nrdor contra a impostura,
como ainda nela eli-ifurdamos; a praz- nos
emaranhar nos cm vaidade, como sé da fizesse
pane dc nosso ser.

Ví nascerem vários milagres. Embora mor-
ram em embrião, Eião deixámos ele prever o
rumo que teriam tomado se houvessem sobre
vivido, pois peia ponta do fio se deslinda a

iil<
Püf.Sjo.

7i
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meada. Os. primeiros que sc metem a narrar
histórias extraordinárias compreendem, peia
Oposição encontrada. qual 0 ponto fraco e o
sustentam désde logo com alguma falsa prova.
Demais, como “os homens tem lendcitcia para
espalhar rumores falsos 2 8 e+\ acho certo dar
outros u que rcccbemox, sem nenhuma usura,
acrescentando ibe mesmo alguma coisa a
mai%. Q erro lud: v’tdunl forma o erro público, ti

^uaL por sua vez, cria o erro individual

Açsirri, vai -sc a coi.sn enraizando, de mão em
mão, n ponto dç cada nova testem unh 35 sc
dchar mais bem informada do que prece-
dente. c a úflirmt mais convencida do que n pri
nieira h uma progressão natural; quem que;
que acredite em alguma ççlsa, considera obra
convencer « outrem; e para tanto irãu hesita
em nmpliâ-fa u mdhrtra-la. na medida cm quç
julílíi necessário paru triunfar da falta dc fé

altieúi. Ev mesmo. que lenho exagerado escm
puir? em mentir e não mç prciícup<.'» com impor
o que digo, verifico que. no catlor da discussão,
alteio a voz, amplio os gestos. âdâtuuamJo c

ronalctertdo minhai expressões, niíi rem d ítuo

parü a verdade inicial. Entretanto, sc alguém
nic chamn á ordem e exige y, verdade riu a e
crua. logu :i exponhij sem ênfase nem comcutú
riu. Uma linguagem viva ii ri: idosa como n

fflinha, f:i til menus ws inclina para a hipérbole,
Hm geral os luiraiuns gostam acima dc tudo dc
propagar suu-. idéiy^ e qugntto caru^cm dos
meios habituaisjuntam lhts o m;mdo, a força,
u ferro e > fojío. lamentável qnc? a maior
prova da verdade dc edguma cf>isa esteja no
número dc pescas que íicln otreditam, íjutuidu
nesse mesmo numero se inctuom lantoi loucos
c ifit? poucos sabhuj.. “Como nada iósse mtiis
comum dti que a ausónda á£ hom senfin?" T

h ’

"UriM multidão tie loucos, bda gíirtuijiri pura n
sabédoría 2 *^ p " R difieil contrafitLr a> opmk^cs
açeius por LtnJos, A principio persuadem ac os
simples ítc expiritq; depois, | autoridndc d&nú
meru c a amíguidadê dos testemunhos am ven
ccm os Cfipi ritos íituis nbcrtoí,. Ru. porem, sc

não acredito no que mc diz uma pessoa* mo
ntc convenço tampouco üt mo dizem ccm,
Nem o julgo pela idade.

Não faz muito, utn de nuswj.s príncipes, víii

ma dc uma crise dc £ola que the abatera o
bom senso oaturul e a saúde vigorosa, deixou-
se persuadir da autcniLoidmlê dos indagres
terapêuticos dê um padre que, com palavras e
gesios, curava todas as doenças. Fez então
LJirsíi kmga vjn^cm para ve lo. O padre, pelo
efeito da sugestão, conseguiu extirpar- lhe a dor

50 * Tino Líviu.

^

Hr Cícero,
1SH Saneo Agostinho,
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por algumas horas, de modu que O príncipe

nesse intervalo pôde servir-sc de suai pernas

como nâo o podia farer hã muito lempsj. Se o

acaso houvesse provocado cinco ou seis aven-

turas tio mesmo gürtero. já se teria proclamado

a rcaJ idade do miJagre. Verificou-se, entre

-

lonto, que quem obtinha Lais rcsul Lados agia

corri tamanha simplicidade e ião pouca malícia

que não julgou, sequer, conveniente proces-

sa- lo. Idênticas couclusocs se tirariam dc ou-

LPÚJ caso^ semelhantCi* $e examinado* cuida

dosamcnLc. “Admiramos as coisas que iludem

porque sc Encontram tonge dc nós ?a V’ Assim
nossa vista descobre imagens longínquas que
se uTL^uram estranhas C tC rcdu&cm a nada ao

tios aproxi toarmos dclM; "Nunca a. fama
corresponde it vôrdade210 .

1’

Ú espantoso verificar como certas lendas

muito espalhadas Lern urigens lüo Frívola*, e

causas i5o insignificante*. V. mesmo O que nos

impede dc nos informarmos melhor, pois, bus-

cando causai e fins grandes, graves e dignos dc
tal renome, e.ricapam-nos os verdadeiros cm
sn: pcqucrteí. Nessás investigações ruquer-sc

uni pesquisador prudente, atento, sutil e istiiHo

de preconceitos Até lioje os sucessos estra

nhof íiso&ndíir&m-sç dc mim, c tm malária dc

morim ro* c dc milagres hem cnraclcri/adOK só

ÍOflheÇÕ n mim mesmo - Com o hábito c O
tempo, familiúrií níTio nos eonr tudo o que c

csiranho; apesar disso» quanto mais uic analiso

e conheço. tanto mais minha deformidade me
espíinln ti menos cu me compreendo. F prínci

paL mente no uca no que se acham a causa c a

explicação do.j milagres.

Passando anteontem por umn aldeia a duas
léguas de casa, dei com a noticia dc um mi In

gre que acabara dc abortar. Hã meses o caso
irítcrc^N.ivn a vizinluuiçEt, e dns províncias mais

próximas ocorriam magotes dc p&ssoas dc

ioda* m eonde^íes. Para divertir-se um jovem
da aldeia pusera se n fingir de nlmn do oui ro

mundo, t Lendo lido certo èxiio nn brincadeira

a cia associaria uma rapariga sfjfflplúriji e m:iis

um rapu/ igualmeme simples de espirito . Hm
seguida* transformando a prédica doméstica

cm prédica pública* esconderam se %ob o aliar

Ju igntjn. revelando se sn-merue k noite e proi

htndo que acendessem Iuzgs. Das palavras em
prol du qiH-ivertiSo c dus ameaça* do Juízo

Final (coisas que* por sua autoridade c respei-

tabilidade, sempre escondem melhor li Impos-

tura), passaram a aparições, mas ião ingênuas

e absurdas que mnis parCCium ílivífiimeni^

tiú cítaaçAfr- PmlrtUinlo, sc n -wnic o$ lumvt^t
fãvüròCtdO* alé ondi Cts teria levado a farsa?

2ía Sèncca.
,#h Quinto Cúrdo-

Os pobres díaluos estão agora na cadeia c

sofrerão os castigos que deveriam recair sobre

lí estupidez. coletiva: e nao scc sc algum juiz se

vingara ndes dc sua própria tclícc- Neste uaso.

tendo x imp(.fs[urjt t>id<> dcííC-obertAr tudo se

esclarece, ma^ em numerosos casos anáiogos.

cujas causas escapam a nosso conhecimento,

achu que devemos suspender nosso jüízo, a
favor qu tJotilxLL

Muitos abusos se engendram no mundo (Sal

vez todos) do fato dc nos ensinarem a não

manifc^lainlos nossa ignorância e a aceitai

mos d que não podemos refutar. Dc tudo fala-

mos por preceitos e convicção Br a de praxe

cm Ruuiii que ua diiposíçóes d ui: te jLcsilunhüs C

na dccisõt:n dos jut/.tís assicrí vít iniciarem:

“Parece-mu que. . Hu chqgd a odiar as coi-

yAw uero&síflieib se me yÃo apresentadas como
infalíveis, c preliro es prestes que atenuam

a audácia da proposição, como, por exemplo:

^Tulvcí, até cerlo ponlc, dtZtitfl* pchso”* e nu-

tras do mesmo gênero. Sc tivesse tido de edu-

car ctianças, eu as houvera habituado às dúvi-

das e fiao às afirmaçocíu Diriam: MComo? Nao
M2Í, pode ser, será?" As$irn mais parcccriani

aprendizes atis sessenta anos do que dOulOnís

iUvi tic/. eumo aconiccc hoje. Quem desejn

c urstr üe dc sua ignorância precisa confessá-la,

íris è ftlha dc Tíiumunte^ \ u admiiacàoc a

bnsc dc iod;i a filõsofiii; a investigação 6 a

fojuc do progresso; it ignorância um obsiácub

imranstJonivcL K. no cm;imo, existe certa igno-

rância forte c generosa que do pomo dc visia

da honra c da coragem nfida He a a dever a

cientiua n I ui tcLiiin cicriei^ cm conccbcF1 essa

ignorância como- em conceber a pnúpriu ciên

cta. Corras, conselheiro cm folosa, publicou

iam resumo do cs

i

ranho processo de dois inrfí

vEdunx que se fiw.iam píLv^at um por outro.

Lcmbi o rnc CwjmcnLe disso, ttbús) que etmskJe

ram w imposiuru tlaquck ;\ quem se jülgtju cul-

pado tão míirftvilhosHi. tãíi aarim da nossa

pá siibil idade (e a do julsí) de entender, que mc
pareceu excessiva a condenação u morte, Ju

reu. Devüríijino^ admitir umu tuuUenç^ cojice

bidu nestes Lermos;
HQ iribufiãl ítao Cí>m

preende 'nada rtescc caso." íena ainda mais

Itvrc c sincero do que o que faziam os juízes do
ArçõpELgú» o>j quais, quando deviam pronuti

ú-iiir xç acerca dc uma causa que niiu consc

gujam cscSarueer, dcterqi in avam às partes que
volLusscm cem anos depois.

M feiiicelras de minha term correm risco dc

moríe desde que àlguêui aíirnie que QS sonhos

3 D

1

í keo c, a TmiLravilli a, ú milagre^ é filha admi

ração. A imagem £ obienríu mesmo no seu mnleí-

tü. Não se encontrou comentário eííclarecedor. ÍN-

d-.T,)



dfilas se real Êzaram, Nosstfê Livros üa^rados,
que reproduzem m palavra divina. encerFam
iam bem predições semelhantes (certas c irrecu-

sáveis); para aplicá-las aos acontecimentos
atuais, como não Ihej; distinguimos as ca usa.? e

nãú sabemos de que maneira se realizarão, é

necessário uma inteligência superior a nossa. e

laJvei íiàc.t caiba doiào a esse nn ipoitul L£ teste-

munho esclarecer- nos edi/LCr-nos; atai sucesso
c nac a tal outro, isin se apite a. Devemos acre-

ditar em Deus, mas não em qualquer pessoa
que se maravilha com >;ua própria narrativa (e

naturalmente sc maravilha quando o aconteci
mento tJÍírapassa o alcance de fiüSSüs mentido!?)

tanto dos faios imputados a outrem como dos
<pj£ atribui n si mesmo,

Sou pesado de espirito c atenho-me ao que
Lem consistência e c plausível. evitando. a

propósito, o defeito jã assinalado pelos anil

BOs:
’ L

os homens são induzidos a àcrediiar no
que não compreendem; o cspírilu tiUiriuno

ifie tina-sc a crer mais facilmente no que é

obscuro* ****, Bem vejo quç se irritam c me
proíbem a dúvida sob pena dai piores, injúrias;
< utn novo método dg persuasão, Mas graças ,i

Deus não será u wshik que mc lião Je impor
uma or tentação. Compreendo que aqueles cuja
opinião ê tachada de falsidade se revoltem
contra a apreciação; quanto u mim. quando
nào aprovo uma idéia, satisfaço-me uom
ac há la ousada = dificilmente aceitável. Como
Lodo mundo condeno a* aílrma^òcs ccmirãriíis

ãít minhas* mas em tom que nada tem de agres-

sivo. Quem, para provar o íjuc suritunlu, sc rc

vclu arrogante, mostra que a razão nã» é í:cli

forte. Enquanto 1ra;,L de uma simples dis-

cussão m resptilo dí palavras, Como sü verifica

nas escolas. os argumento? recíprocos podem
aprecemar u mesma aparência dc verdade,

“conquitEiLíf discutam c não afirmem 3 mas
qunnrlo s? tram do^ d eitos que decorrem dela-.,

os que sc consertam calmos levam va/íiujjcm

l
Jani chegar a matar as pessoas acus tidas de

feitiçaria, c preciso possuir uma idéia hem níti-

da dos erros que lhes são imputado*; a vida
humana ê uma realidade demasiado Efidíscu

tívçd paru que se dc como gararriiu os fulos

sobrenaturais c fantasistas que sc lhe atribuem.
Não mc refiro aqui aos que empregam drogas
l' venenos; sim hnmiciilas da piorõpèeie; c, no
ciUúnto H mesmo nesses caüus, nio devem oü
conH&r sempíe cm sua? confissões; jã st- vip

quem confessá^c ter matado pessoas que cun
tínuam vivas, Quíioto ns acusações vx irava
p.antts! que se verificaram enntra os pretensos
feiiiceiroti, direi que jú t muito acreditasse cri

Tácito,
vtn Cícero.

quem thz coisas normais e naturais; ç que nuü
devemos díu fe ü quem coma o que não pode-

mos entender, u menos que haja recebido dos
céus a missão de contã-Jas. lisse privilégio que
aprouve a Deus conceder zi alguns dc nossos
testemunhos, cumpre não cnvitecê lo comuni-
cando o tevianameme. Doem me os ouvidos
de tanto escutar: “três pessoas viram-no tal dia

do lado do nascente; três outras do lado do
poente; a tal hora. cm tal lugar, estava assim
vestido.

1
’ Por certtj eu nâo acreditaria sequer

em mim mesmo- Acho muito mais natural que
do is homens mintam do que passar um so do

Oriente ao Ocidente cm doze horas, levado
pelo vento; e maia natural sambem que nosso
juteo su perturbe arrastado por um turbilhão
du idéias, dü que um indivíduo como nÓ£. em
carne c osso. voar numa vassoura ou duscer
pela larcirü por sç ter algum es-pirito estranho
apoderado dele. Não procuremos ilusões que
venhum dg Èbra c nos sejam dcsc-onbccitlas*

quancln já andamos perpetujununte agitados
r>t: I s*-^ que nos são próprias e existem em nós-

Parcce me que é desculpável nuo crer cm miln
gres de^de que oí possamos de^mH^arar c

explicar de maneira plausível; c sov da opinião
de Santo Agostinho, *,k que mais vale indi-

nar-se pnr:i & dúvida do que paru a certeza, cm
tudú o que se aprg.scnu dificilmente provável,

Há alguns anos p;issei pclss terras: de um
prmeipç soberano, ü qual, a fim ik tsmagar
minha incredulidade, houve por l>cm mosirar
mc de/ ou do/.e indivíduos presos cm L?m local
cspecíiíL, entre os quais se ciuxjtiifuva ujrm

velha que, pda sua feiura e sua deformidade,
cru uma verdadeira Iciliccirít, por sinal que f:u

mnwa n -i prfdlítsão. Rx^mínei us provas c aí
confuMitwsi e notei não sei que espécie dc esng-
rtl.-L F3U velha. Interroguei a kmgumciHe, com
atenção, pc>ià nâo sou Jujmcm que sç deixe
Ijnprt?<si<>jijii JJor (íléidtft prCconcehulnv. ElU
lUjua. ier lltc ía ames prescrito um pouco de
SicJébcTO cm vez de cicuta,

L

‘$eu caso pareceu
do me mais próximo da loucura que do
crime* 9 *", Para truur dessas doenças tem a
justiça meios adequado^ Quanto aos argu
meruox e übjcçõe.s que as pessOí4?i de boa íç me
icm apre.süntflda (nc^se eusu como em outros),

não mc pareceram convincentes c sempre fora
possível encontrar outros miits vérosailmeâr. í‘

verdade que não perco tempo em desfazer o nó
da? prova*, c raz/icji bascutífis em experiências

c fatos; não há como desfazê-lo; e. como Ale-
xandre, cortu-os. Mandar t^uèimai vivo um
litunem apoiado em simples conjeturas é valo
rizâ ias &x«Ècradamente.

TitriUviú.
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Pí£si.âneio oona que seu pai (c citam-se ou
íroi cxcmpEoíO, como que entorpecido por um
pesado sono, Lrrlàgmava íct jumento c servir dt

animal de tiro aos soEdadua;c cra o que imagi-

nava. Mas ainda que os feit tcc tros possam ter

sonhos que sejam rcjiiidrtdcs c tais sonhos por
vezejv produzirem certos efeitos, não creio quer

nossa vontade deva str responsabilizada cm
juízo, Não faJo como magistrado, nem eumo
conselheiro do reL cargos dc que não penso ser
digno, mas Como homem do povo. acostu-

mado n. ejíprimir&e e a agir com bom senso.

Quem contar cum meus sonhos para o por se á

mais ijisigíiiílcanie das leis dc sua aldeia, ou
uma opinião aoerta, t?u um Costume do lugar,

muito se prejudicará e não menos a mim: pois

tià<} dou nenhuma garantia do que digo, a não
ser ü dc que o tinha na cabeça, embora confu-

sa mente, íttj escrever. Isío c uma Espécie de
conversação erp que Talü de tudo; não ofereço

ennsclhoSI “Não tenho, Cutílo r>ulTot_ vCfgortha

dc confessar que ignoro o que não .sei
7 * r

’”; não
seria lào afoito um minhas palavras se perten

cesse à categoria daqueles a quem ye deve d ar

credito, e fnÊ o que respondí li um grande per

soungem que se queixavn da n^putu/n c dn sc

cura dc min hm. opinioes: “Vçjo muito hem que

estais disposto a tomar determinado partido,

ofereço vos um outro pum esclarecer nm e

facilitar vos uma boa escolha: não para obri

pur vos a se puir a minha idéia: Deus. que xabc

o que vos convém, há dc mspirur vo$. Não sou

aequer presunçoso a pomo de desejar que o
quí pertso fuçu píender a decisão para um ou
outro lado em coisa de tão grande imporián
cia; minha condição não me dá autoridade

para lào jarítvow conclusões,
1" Reconheço çn> ví

cio> de meu espírito c as fraquezas de minhas
idéias e com elcn desgostara a um filho que por-

ventura [lvèsSC. Nem sempre kc acomoda o
homem ü verdade. ião cslr^nhíi c n sua
constituição!

A propós-ho, dh. se na IlelIíji qun não eonhe
cea o amar Mo que tem dc niiys doce, -quem
não dormiu com uma coxa. O acaso,, sem düvi

da, tm algum fato particular. hà muito nurodu-
ziu o d i tudo nu boca do povo c o axioma apli

ca-sc tanto aos homens como ãs inulhcres. A
rainha das amazonas respondeu a urn çtta que
a convidava para o amor:

4i

São os coxos que
amam melhor1 ^." Isíc.^a república feminina,

u fim dc cvjfar que os iiomcns tom assem o
poder, quebravam-lhe^ em criança, um braço
ou uma perna, e só se serviam deles. para aqui-

lo em que nós utilizamos aí mulheres,
Èu pensava que uh movimentos desorde

Cícero.
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nados da coxa aumentavam n prazer c accn

cuavam o gozo, mas acabo ce verificar que os

filosofas artigos jã elucidaram a questão. Afii

mam que as perras não se alimcntandu como
deveriam, em consequência da enfermidade,
nutrem se melhnr 35 partes genitais, descnvol
vem sc mais c tornam --se mais vi|aiüSM. Du.

também* que com o defeitn, impedindo qual-

quer exercício, gastam os aleijados meros for-

ças ç assim SC mosuam mnis aptos aos jogo*;

do amor. Por idênticas razões diziam os gre-

gos que as IcceEãs eram mais ardemeH do que
as outras mulheres. Tais raciocínios podem
levar -nos muito longe e eu acrescentaria que o
contínuo tremor a que elas são submetidas um
sua tarefa as desperta o solicita, como ocorre
com as mulheres sacudidas em suas carrua
ÉÉilK.

Tndos esses exemplos confirmam o qué
disse a principio; que a procura da causa se

antecipa por vezes cm nós á constatação do
resultado c isso vat ião longe que chegamos ü
julgar nüo o que existe, mas o que não uxÉsie.

Aléns dcíiSa facilidade cotn que enoonlramcii>

interpretações para qualquer Konhô, noss:i

imaginação tende $ impres-uniiar se facilmente

com as coisas f.ils.is e eom as upnrénuiaa ruais

frívolas. A StmpLtfs auioridade dc^se dílatlu

rmiíLO amigo c muito conhecido levou -mc a

crer outrora que sentiria maior prazer com
uniu aleijada e que íl deformidade dav» lhe. ^

meu s o I ho^ . cerl a gf tiç n.

Tiisso, na comparação que usLabckçe çnirc

:i Françfi e a UâSía. observu que turnos sis per

tias mais finas do que ou italianos e o explica

peio fitlo d? andarmos sempre a eavalo. f>ji

mesma eauSfi tira SucUmki conduuão djferciue

w afirmar que Germânico fls tinha niujiq for

tes gruçaii á prática ctmiinun deíse exercício.

Nadn existe tão diieiit e desregrado quanio o
nns-so juízo, É cnmn o snpaio tle Terflnienes
que *e ajustava u todos os pês. “Dá me ujh

df&eoirt dí prata**, disse um rdóvofo cínico &

Aiuíguno. E respondeu este: “não è urn prç-

sentí digno de um rei. Pais dã-me çmüo um
talçnio. — A dádiva não convêm a tun cíni-

ht
Sejn porque o uedor abre os poros das

plantas e prepara caminho para a seiv j, seju

porque torna a cerra mais dura c fecha as

a chuva fina, a um sol ardente ou. a um Frio

boreal, é pt>r vczes úiíl por fogtj no
campo711 "

“Toda medalha tem íúü re\’H50ía5 ”, êis

porque CILtõmaco dizia que Carnéadtíi havia
superado Hércules m arrancar dos homens a
vontade [em&rãm de julgnr. Tão ousado pe»

?fiT Vírgjlhí.
iúB Tasao.
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sainenlo de Carnêade.s viera- lhe ao espirito.

P«n&> cu, anie a impudência c a presunção que
exibsam os que oulrora se dedicavam ã pmfís-
*ào dc saber. F_sopo estava exposto à venda
uotti dois outros escravos. Um comprador
irtdaèOü dc um dele* que sabia fazer; este para
se valorizar Contou mil maravilhas. Disse ü
secundo mais ainda. Quando chegou a sua vez T

Esopo respondeu! ÍH Nada. eles j.i peguram
Lmio, des tudo sabem." Verificou se o mesmo

nas escolas dc filosofia. A afoiteza dos que
atribuíam ao espiritei humano a capacidade de
Lu do saber levou os outros a afirmarem, por
despeito ou contradição, que o espírito nâo cr a

cn-paz dc cu:aa alguma. Estes exíUúvam. ao
extremu a ignorância como açudes j»Lori fi-

cavam iibsurdatnente a ciência. De modo que
não hã como negar que o homem é imoderado
em ludo e sô pára quEiildü- forçado pela incapa-
cidade dc ir além.

Capitulo XIJ

Da fisionomia

Quase 1 Lidas as (torsas upinióes nos são
importas por áuloridadc alheia. Não c um
mah pois neste üecuio tão frágil nàú sabe-
ríamos fcscolhcr melhor par nós mesmos. Os
discurso* de Sócrules, cuju Ibrrnn c sentido no

5

JVirám crarismtiidrts par seus discípulos, só têm
:i aprovarão cm consequência tio res-

peito que devotamos; ã opinião pública. Se um
homem dcüsc porte nascei agora, muito pou
eo* o louvariiim. $ò aprednmos a* graças
picantes e arufidflis.; £i* que « cscündcín stih n

ú mplie idade e a ^incéridado nâo a* percebe
imssa visão groiJCira. Para discernir as betczâs
delicadas c discretas fa/ st necessário umji
VI SI a piara c penetrante. Ei nâo é a punüu, na
núSía Opinião, paretna próxima da (olíce t
digna dc critica? Socruw* exprimia dc um
modo nauiml ü simples; assim fula um campõ-
ftki. :ts?iim fala uma mulher. Rcfcrc-üe comi
nu amplie a codnõros, carpinteiros, sapateiros
c pedreiros; suas induções e suas anratogijâi são
1 Lr :'i lí llíi das açde* mais vulgares tio Etomen.
ichIojí entendem o que ele diz, Sob im pobre
roupagem nào teríamos jamais compreendido
a nobreza e o esplendor de sua* admiráveis
concepções, pms julgamos mesquinhas as que
a erudição não realça c ,só percebemos ;i nque

pdo aparato. Nosso mundo è feito dc osteav
taçLioí os homens incham dc venio e andam
aos saJtos como os balòu*. Sócrates não proeu
ra fazer que prevaleçam idéias quimérktu, seu
objetivo é prover- nos dc fatos c preceitos de
i media lu aplicação na vida: ^çonuolar suas
açoes, observar a lei do dever. obedecer â
rsalurcza 5 ^ :r\ Sempre foi igual c fiel a si

mesma; e não *e ergueu por impulsos até ò.

perfeição, mus peto seu carálci. Ou melhor*

2 * a Lucanu,

não se elevou e sim abaixou o homem para
Uproximà-Ln de sua origem, da natureza, a que
subordinou íi* aspiraçòc^ ás desilusões e as
dificuldades du vida. Em Catão vemos ciara-
nlcnle que estamos cm presença dc mu caráter
mtiito acima do comum; exaltado lar to nos
seus feitos come nu nua mont Sócrates, ao
contrário, nào se afasta do dsnn. nem apress?,

excepcional mente o pnüsn: e assim discorre,
como aíiãs $c conduz nos momentos mais diíl-

cíifi dã vida, e rtos mais cotidianos.

Aconiüce que 0 homem mais digno dc scr

conhecido e apresentado ao mundo como
exemplo, c aquele qne melhor conhecemos,
boi nos descriíü í pintado pcEos lu>ni«n^ mais
apttos h hem julgar c|uç }à existiram. Os icsie-

rminhos qufr icrmis a seu rcspdco sãõ admira
veis pc:la fidelidade c u competência, ('

eüpíin
toso que hmm disciplinado tSo puras idéias
içm as alterar nem ampliar, a ponlo dc produ^
zlrem os rrutis bel(fs efeitos citj nossa rilma, nãt?
a Hjprcscntímdo rica cu án)bÍCÍG$â, mas sadia,
jovial c íiimplc*. Com e^as ideias comuns,
com ç.siiçs recursos vulgares, *crn sç comover
item excitar. Sócrates rsòo someme ^^tabcleccu
as mais ordenadas nvdes l crenças como ainda
eis mais elevadas u vigorosas que sç conhecem,
Hi descer dos céus, onde perdia seu Tempo, a
üabedoria humana e cmrcgou a ao homem, no
qual encontra mais razão dç ícr. Vede-n nr^iiir

seus juizes; njbscrvai como rácidos para
firifiar üuü coragem na guerra, como íbrialece
sua paciência comrEi id eaJuni.i, :i lirania. Nada
toma de empréstimo q arte ou à cêèneim; as
pessoas mais simples nele reconhecem seu*
próprios meios e forças. Grande serviço pres-
tou Sócrates à natureza humana, most rand Li-

lhe quanto pode por si mesma l

SoiTtu-s todos mnis ricos do que pensamos;
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mas ensúiam nos a pedir, ç 3 apclaj para os
outros cm vez de recorrer a nós mesmos. 0
homem não sabe codlraiiar-sc com satisfazer

suas necessidades.. Prazer, riqueza, marido,
sempre abarCü mais do que pode; sua avidez ú

incapaz dc moderação. O sucede no
que concerne -à curiosidade de saber. Em
preende tarefai mais pesadas do que lhe permi-
tem suas forças i: da que precisa; "Não lemos
mais moderação no estudo das leims do que
no resto3 E içm razão Tacilo quando
louva a màe de Agrícola por sofrear no filho o
desejo desmedido de aprender.

ík encararmos efim calma a ciência, vere-

mos que é um bem que. 001ííú us demais bens

do homem, comporta muita vaidade e fraqueza
natural; por outro lado custa c-taío. Sua aquisi-

ção apresenta maiores riscas do que a de um
alimento qualquer ou bebida; as outras coisas,

nós as levamos para casa quimdo aw compr,-!.-

mos+ m podemos coloca las cm al^iim reci-

piente cjh que as tiAUrninamos á vanladc. ufili

zando-as como queremos- À ciência somem c

cm nosso tdpírjto c que a guardamos; já a

absorvemos ao adquiri la c quando saímos do
mercado já nos achamos melhoradas ou conta
minados- Alguma* ciências -servem apenai
para nos incomodar c perturbar ; nào nos rmrí

qiieceírt. Oulra% nos envenenam, quando deve-
riam curar -no*;. Senli pru/er em ver que aíyu

cercos homens, por devoção, fazem vgto de
ignorônciâi como lià quem o faça de castidade,

dc pobreza ^ dc penitencia. Isso equivale a tav
trar nossos desordenados apetite^ a embolar a

áruia que rto? conduz ao estudo do? livros. e a

privar o espírito da voluptuosa complacência
uom que ouvimos diícr que somos sábios.

Cumpre -sc melhor o vou> dc pobreza quando
sc lhe junta o da ignorância.

Não precisamos de muita ciência para
vivermoü satisfeitos e Súcrüteü nos ensina que
aqui La dc que necessitamos trazemo-lo cm nos
mesmos; é oferecemos o método de esplorfi Lo

c aproveitado. Totia ciência, fora da que nos
vem da natureza, évS c tu pédl uri; e podemos
con&ittenirnos felizes se não nos pesa c em ba
raçu jTíftit do que nos servín "Não é preciso

saber muiip par;j ser sábio 301 .

11

Na realidade.

c a ciência uma febre que Mnfundc c inquieta

o espirita. Recolhamo-nos em nós mçsmmí a

encontraremos íir^umentos n aturais os
maií çfiç&íro contra o temor da mtirir, são

os que ajudam o cmnponca e poví>^ iuieiros a

enfrentá-la com rimss firmeza de ânimo dt'i que
um filósofo. Teria, eu morrida menos serena-

mentç sc morresse lulUrs de icr qqnhçeido OS

joa Sèncca-
SDi fd

Tvscvitwes? Pcn&o que não; u leitura dessa

abra enriqueceu-ine a Língua mas não mc forta-

teceu muito mais o ânimo, o qual continua

como o criou a natureza e nàn mc preparo

para o embale, senão como o comum dos
homens- Os livros não mc educaram; foram
um exercício para meu espirito. Talvez mesmo
a ciência, tentando dar nos novos meios dc de-

fena contra os inconvenientes naturais, mais
aurasuünta á idéia que temos da importância c

do alcance dos acidente? do que nos auxilia

com oi sutis remédios que sugere. Pois são
real mente sutilezas que nos dá c mediante as

quais em vão so- aviva nç>5SO cuidado- V^de
como os mçlhorcs autores -- C OS miiis» tnten

d idos reúnem ao redor dc um bom argu-

mento outros muitos secundários e, pura quem
os aprecia de perto, vazio? dc sentido, Meras
argúcias verbais que nu? iludem, Mas como
isso pode ter sua utilidade nuo o quero discutir

a fundo, Por empréstimo ou im ilação também
as encontrarão aqui- Ê que se evita denominar
força, ã s-impití^í gentileza, c considerar sólido o
que c apenas sutil, ou bom 0 que não é senão
belo;

mi0 que agrada (ui gosto nem sempre
apraz ao estômago 3 pí ‘”; nem tudo 0 que satis-

faz alimentu, "quando se tf ala da alma c não
mais do espírito 30 3”.

Vendo ot Cíforços de Séncca no sentida de
prcparnrse paru u morte, c tomo kc retesa a
Um dc conservar sua çegur;uiçtí. e Como se de
bate contra essa obGGâSiõ* sinto que sc

desajcredilariít h meus olhos, kc com n morte
mesma não houvesse consolidado çorajosa-

mente smi rcpnutção. Suu aidtaçâí) febril
r tão

amiúde renovada, denota a que ponto era ner-

voso e excitável-
tlUma alma fone cji prime se

com mats c^lma e sensate/ a espírito tem o
matiz d it alma. . são frases suu-% e dto u*

p:trn melhor mostrar 11 que ponto estavu então

preocupado,

Á maneira pila quuí Pluturco encara a

morte é ítStiva c menos obcecante; í^tho n por
isso maia viril c menos persuasiva; sua ulma
Lleviii ter movirntniO 1* mais iCfçilLls q ordenij

dos. ü primeiro desses autores h mais pene
trame; comove-nos* cxgsta-qos k perturba nos,

O segundo é mais solido; informa- nos, prepa-

ra- no?, rcconforta-nos coimancemeruc; coea-

no? principal mente a írUoMgBnf&p- AquC-te noa
encanta, este nos eonvence r Conheço outros

ey;riios dc amores mais venerados ainda, os

quais na pintura das lulas sustentadas conira
as solicitações da camc ( representam -nas tio

vioLentaR e invencíveis que nós, homena ca

muni. somos induzidos a «uiies admirar d

Cíçèrft^ SWa.



estranheza, e o vigor insólito da tentação do
que a resistência adaopoíta-

.
Fortalecem-nos noais os esforços Ja ciência?

Olhemos cm torno de nós; a pobre gente que
vemos, inclinada sob o trabalho, ignorante de
Aristóteles e Catão, de exemplos c preceitos,
obediente ã n aturei a, dá-nos diariamente pro-
vas de firmeza de anima c de paciência mais
puras e maiores do que as que estudamos na
filo soda com tanta aplicação. Quantos Irá que
não se preocupam com a pobreza, quu desejam
a morte, e a acolhem sem alarde nem aflição

!

O homem que trabalha neste momento cm meu
jardim, enterro?] o pai peta manha; ou o filho.

Os nomes que dão às doenças, alenuando-lh-es
Et aspereza. suãvizanwtas; a tísica chama-se
cntâti tosse: a di&en teria, desarranjo; a pleuri

sia, resfriado. E assim como lhes temperam os
nomes. suportam nus com natural idade, É pre-

ciso que sejam muito graves para que lhes

interrompam o labor diário. Dcilam-sc somen-
te para morrer. "F.^ virtude simples cpura è
transformada cm umrt esenei a. cauFusa v

fútil* 04 ."

Escrevia isto cm um momento em que desa-
bavam sobre Fnim, com todo o seu peso. as
turbulências que contiamimos a sofrer. Tinha
por um lado inimigos à porta e por outro
ladrões mm perígosus li and a, combatendo nau
petas armas mas pclu crime. t; vinha-mc
ressentindo de toda espécie de prejuízos deçor
rentes das hostilidades,

l'à direita e á esquerda
ameaça mc um inimigo temível; praci&o defen
der me de ambos os ladtís 10 *T

Monstruosa guerra! As ouiras são dirigida
para íórn; esta volla-w coniru nós mesmos

t

de:,trói-se a si própria c morre de seu próprio
veneno i É de nmu reza tão mjligíia e desas
irosa que se arruina com a ruína que premiou
riit sua cólera, esquartejai a si mesma,
Vrtnn-ln qnr se CKlinifuçi. mais p^-*r d*
;s Is mento do que pela força inimiga, ftcntjsa
qualquer disciplina; icni por objelivo dar cabo
à sídíUçao, mas de adição st enche* Propõe se
a punição da desobediência e dá u exemplei da
revolta’ empregada na defe*a das leis. desa
tende às prescrições legais. Para onde vamos?
0 único remédio a que pudemos recorrer é

infeccioso: 0 nosso mal se envenena com a.

[trapèuLica — piora c se amplia com o
medicamento*1 B fl

;
’*0 jtisio e o injusto, confun-

didas pelos nosso* Lu|píjso& furores, ;tfusturam

de nós a proteção dos deuses 30
V’

' o * Sr-neoL.
1 n * Oviíliü.

Iffi Virgílio.
3 n 7 Catufe,

Nessas doenças dos povos, podem-se, no
iniciei, distinguir os enfermos dm sios. Mas
quando a doença se prolonga, como em nosso
caso, todo o corpo se ressente, da cabeça aos
pés. nenhuma parte permanece isenta de
corrupção, poi^ nâo há nr que mais gulosa
mente se respire e peneire um oícunismo do
que o ur da licença, bíassos ü^êrcttcs nâo têm
consistência c %6 se conservam graças ao
cimento de coesão que netes introduz, o estran
geiroL Com franceses não se con^guc maiR
constituir um só corpo de exerci to bem organi-
zado. Que vergonha- A diseiplinci só exisic
entre os estrangeiros de nossas fileiras. Quanto
3. nós* conduz int-o -nos ao sabor de nossas
tdéias pessoais c não Cm obedíuncia às ordens
dos chefe* l cada qual faz como bem. entende, o
comando Lem mata problemas interno* do que
externo^ cumpre- lhe vigiar seus soldados.
tonejá-loÊ, atender às suas exigências- Só cEc
obedece; 0 resto t livre e nlo conhece rreão&.

Apraz-me constatar quanta covardia u pusj-
Lanim idade se esebmlcm nu ambição; quanta
abjflçio c mesquinharia ;.e fazem necessárias
FWa íitinetlr seu alvo; ma* lamento Ver boas c
belas almas, eapaze» de praticar a justiça,
d issotverem-se nesse meio tão confuso. Q
sofei mento prolongado transforma -se cm bãbi
to e este engendra sl resignação e acarreia a
imitaçào. Jã tínhamos aí mas rnal formada* em
número suficiente; nlo é justo que a.s género
sos si? contagiam, pois a perdurar etisc estado
de coisas d^fieilmenLc epecnlraremos a quem
confiar u saude de no*^ ptus, no cíusíj em que
o destino haja por bem lha devolver. "Nib
impeçnií çslc jovem licroi d d rcconsiruir um
século em ruína»50

1

.''

Onde foi parar o velho preceito de que a sol
dftdo deve temer irtni* a wu ebcrç do que ao
animígo? I que peiis;tr do maravilhoso exem
pio do pomar que se encontrava no meio do
acampamenio romano e que íie verificou conli-
nu ar imaio ao SC retirarem tu. tropa»? Multo
me alegraria que nossa juventude* em tez de
um preg ar seu tempo em peregrinações irjúiei» e
aprcndkagcnü pouco honros&K, n dividisse
uinre f:iz.er a guerrx no mar sob o de
nlgum" bom chefe e estudar ll disciplina dos
exércitos turcos diferente dq nossa e bem supc
rioj. Assim, as expedições tornam nossos sol-

dados mais licenciosos c os tureos mais disca-
pli nados, pois tá os roubos e os furtos
praticados contra o povo, normal tncmt puni-
dos com açoite, são cm tempo de guerra passí
ve is de peaiü mais severa, O furto de um cwci
acarreia cinquenta bastonadas; é preço fixado
de aniemão. Qualquer outra falta, por tnsigni

,fl * Virghio,
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fícantc qite sej m, pode acarretar a empalação
ÜU a decapitação ilTiedmLa. Míiravjlhei-rne ao
ler na história de Salim, o mais cruêl dos
conquistadores que. guando subjugou o ízgiio.

os belos jardins de Damasco, situados em
plena região deflagrada t onde o exército

acampara, permaneceram intatos, respeitados

pelos soldados aos quais não _sc dera o sinal do
saque.

Haverá algo em um mnn governo que tner£-

çn ser Tratado pela droga mortal da guería
Civil? Favónio dizia qui: não, nem mesmo a

derrubada dc um tirano que houvesse usur-

pado o poder. Platão não admite tampouco
quç se violente a tranquilidade de um pais para
cura. lo c não aceíia um remédio que o revolu-

cione, que Indo entregue ao acuuu. faça. çorrer

ü saugut u provoque a ruína dob, cidadãos.
Aconselha aos homens dc bem. nesses casos,
que deixem as Coisas correrem e peçnm a inlcr

vertçào dc Deus. Pareuu mesmo censurar sííi

grande amigo Dion por Lcr rígida de outro
modo. Sempre estive dc acordo com tais

idéias. me>niu ames dc s.itwr quu Platão hou-
vesse existido. Não podemos evidentemente.

nós cristãos, £onshJcrã~lo um dos nossos*

muito cmbi>rn iivttüic merecido* pd,i limpidez
dc sua cunsejênda, o divino lãvor de ser itunij

nado pelas lu/.cs do Evangelho naqueles tem-
pos de trívíist não penso por isso que seja jusio

apelar pnrti um pagão a fim de que nos ensine
quamo è ímpio nao esperai1 de Deus um auxí-

lio que só m Ele cabe dar, Fico por vezes a
duvidar de que ertirc LajUís gente metida em
nossa.s desordens, híya quem, dc bdíi fé e puf
insuficiência mefltul, possa acreditar que seja

possível corrigir abusos mediante tantos im
iros abujfflüT \i imagine que a salvação poüsa
decorrer dos mesmos meios que subímos
desastrosos; que derrubando a pátria e entre

pando os pedaços a bíuí inimigos, d cindo a

irmãos armados uo.s contra os outros a oporíu
nidndc dc empregarem sua coragem Chi lutas

parrÍCklÉa SSl&
* apelando paru os demônios e as

luria*, dào âçi.i apoio ã Divina Fhwídènçia, u

qual encarna a jusiíçn c a doçura* virtude» por
excctcncia. Comu sc u ambição, a avareza, a

crueldade, a vingança não tive* sem cm si mes
irias suficiente vigor e impetuosidade, masca-
ram -nas com [>$. rótulos gloriosos das grundes
virtudes que são a piedade C á justiça. Não q

possível sonhar ce>m mak hmicniãvei sílanção
do que es.sa em que a malícia faz legal c

veste, com a conivência do magistrado* u
manto da virtude; ''Nada mais fala? do que

Sl5 * Parricidas e nâu «raticidas., frorqut Lutam
todos contra a pãtna, t.sm e, cantra os pais. ÍN. tks

T,j.

uma religião que justifica crimes com o inte-

resse dos deuses31 B ." A maior injustiça. diz

Platão- CCulâíste cm. considerai justo u que o

não é,

Nos tempos a que aludo, nào sofreu a povo
apenas no presente por causa das depredações

cometidas, "pais muita era a desordem e muita

a confusão em nossas ictts®-
111 ". como tam

bem cm relação ao futuro. Sofreram os vivos: c

com cks os que ainda não tinham nascido.

Arrancaram lhes. e a mim igual mente porl un-

to, a própria esperança, e as razões de viver

por Songo$ anos- “O que esses bandos dc cri

minoSKn -não podem tarretar, desirocnii che-

gam a incendiar inocente* choupanas* 12 ."

"Nenhuma segurança nas cidades: tudo devas-

tado nos campos J '

Alem dessas provações, outras padeci. 5ofrj

õs inconvenientes que a moderação acarreta

cm tais ocasiões; fui dcsptfjado por todos os
partidos. Era gibelino para oh gudfos c guetfo

para os gibdincs. como diz não sei que p<Kítn.

A situação dc minha propriedade, minhas rela-

ções com os vizinhos mostravam me sob certo

aspecto; miuha vida e meux alos, outroí

Não mc n^üacriv.im ueusHções prcciaiLü: nno
lhes abri;L o finuco por não tninsgrcdir iík kis

(sc forja sHcrn algum inquérito somente elogios

me darínmh ma^ SúSpciuvam de mim iurda-

mcntc, passando dc boen em híKíi observações
que as upriivneius %ügeriu.m, que sempre da

resultado etn circunstâncias confusas c enire

espíritos cheios de inveja e dc estupidez Nu
fundo, contribuo paru n propafaçâo da^
presunções, injuriosas contra mim.com minha
mania dc não me justificar, eon siderando que

exporia minha, reputação a imerpret açora

desuirosas ao ddenele-la, '"pois a discussão

enfraquece a evidcueb^ 1 Por ísíw, uomo sc

vingem tão çlarameoie cm mim como cu pró-

pri-o vejo, em vez de priKurar destruir p acusa-

ção dou-lhe müifíi força uiiida. adianc anilo-me
a seu encontro com sísrcaiimoi ç ironias ou
çalaciao-ine uJtalmcncc por julgada indigna dc

respos-ta. Quem encara rase meu modo dç ctgir

enmu testemunho tk uma exagerada confiança
mt justiça de minha causa, não me quer menos
mal do que aqueles que nele vèem uma prova
dc sua (raquÊica. Os grandes principal menie
aSTítm pensam, porque a seus olhos a ausência
dv espirito dc submissão c a mais imperdoável

úü$ íaluis, c nfio gostam de fazer jusiiçu a

a 1

L
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ENSAIOS — Ui m
4nem não a solicita com humildade. Contra
esseobsiãcülo não ram me choquei.

Um .ambicioso ye enforcai ‘ia Je ric&cspcro

ame o que me ocorreu eniào: um av&renlü o
mesmo teria feito. Eit atenho-me a nada adqui-
rir: "Que conserve simplesmente o que me per-

lencç, c até menos se necessário. Pouco impor-
ta- Aspiro a nàú me ocupar senão dç mtm
rafcsniü durante o tempo que os deus.es quise-
rem dar ríic ainda 4,1 V' Não obstante, as per-
das que experimento em consequência da mal
dade alheia, -são- me iào dolorosas quanto as
dos avarentos. poFujuc a úfensa é mats amarga
ainda do que o prejuízo. Mil desgraça* de ioda
espécie atormentaram-me naquela época,
um ay apus ou [ms, e c\i as liou vera suportado
melhor íc tivessem desabado tedas jufiiju.

Jã pensava a qual de meus amigos poderia
confiar a incumbência de me amparar na velhi-

ce desvalida. Passando -os em revista, vi-me em
fraldas de ciimisn

5 Quem cai dc tàe alto prcct
:-a L-air nos braço* dc um afeto sólido, ;\ ioda
prova, o que e raro tr nào Cem prftça. se è que
existe. Verifiquei afinal que o mais seguro lt;i

confiar-mc n mim mesmo: tí que. sc me ; ruísse
' s^u?- teria que restringir-me mais ajndü ã
minha pessoa. O homens cm ecral recorrem
aos outros* evitando olhar para os próprios
recursos que são os únbos certos e poderosos;
iolIojí Cüffim flUiLífís puré, rtsscpurnr o futuro,
porque nunca nlnguím sc voltou paru si

próprio.

Chego _ a acreditar que tais provações me
ldram_LÍicifi:em primeim lugar porque, quando
a razão nüo busta, cumpre corrigir os maus
aluno* a ühieote. assim eomo. pelo fogo e a
disposição das uunii&s, cndircilamits unia peça
dc madeira qsie emanou. Embora cu mc poi
pcmha Itã rmiiio desprezar ss coisa# cstrunliu-s

a mim, valia c meta nurprcendo-mc olhando
puru os ludo.si um sinal, uma palavra amável
de um gjMJidti personagem que mc sorri, çoíkcí
Lucm umy tentação. FH , m> encarno, l>ut sabe o
que wtlem. nestes tempos! Ainda CSCti LO sem
frnnzir u* üubríincelhns as propostas que mc
fazem de cargos lucrativos, em recuso com tal

nobreza que sempre imaginam que não desejo
sen ao ser convencido. Um espírito tão indócil
merece eorfÇção; é preciso reajustar a grandes
golpes de malho esse h-arei^ que se desconjunta.
Em secundo lugar, [aàs acidentes valoram
como exercício para enfrentar antros piores, st
uu, que esperava wr riu* uhimru atiii^dos pela
tempestade, viesse a ser dos primeiros, ern vir-

tude de min h a fortuna c das mfdiíèçE cm que
vivia. Ensinaram -me a a ter-me desde eedo a

utt; genero dt vida adequado ao novo estudo
dç coisas, Â verdadeira liberdade consiste em
um completo domínio dc si mesmo, como aiV
ma Sêneca. Em épocas normais e tranquilas,

preparamo iu;i,i para at, acidentes comuns,
porém na misórdEa atuaL que já vai pelos irir?-

ia anos, todo tYaneús se vc a cada instante
sujeito a contemplar o desmoronamento lutai

\k sup for L una, e tem portanto de tom nr as
medidas mais eficiente* c enérgicas a fim dc
que coragem sc mantenha à ai Lura dos
acontecimento#. Demos graças ao destino ppr
nos ter feito nascer ern um séculu em que a
moleza, a ociosidade e a graea nào têm curso;
assim será famoso pdfis suas misérias, por
qunnto em outras condições ficara ignora
do. Sempre lamenrei. ao ler a história das
perturbações políticas, não as Ler presun ciado,
mas minha Curiosidade satisfaz -se u^tíira com
o espetáculo de r>0ésa nç.onia publica, tom
s4-u* sintomas c torun^. Como não posso
reliirdâ-la, corUetito me com prc^enciú la c
instruirme. BuscatnoA com avidez nn leútro.iH;

Irfijicns peripécias do destino huittuoo t ctabn-
r;i nos- cntisL’ piedade n tpjç ouvimos^ apraz rií.Fs

a espciáculo; ii.ssim. cm razão dc sua ruridade
c apesar da crisie/a que &cn [tmos, [iramos, al

gtima saiis.fi iç:In um testem urihíir us lumentá
viíis iiéesM.ís <lí uma época. Só no* comove
mo^ Com U que nm ferc. Por hsiy os besn*
liistoriiiilor^ fogem, como tla,H águas tlormen
ics tin dos mares mortox, aos períodos çalmo.v
c sc hl Leres.sam especial mente pelas guerm* ç
SqdtÇMS. n fim dc imeressar noa.

Duvido que iionc*Utmente conferiu o
vcrgontiíjso preçii pkgo pda screnidude rk
minha cxísicrLciu. vivida cm grande parte cm
iTiuín a rihnc de meu país. Mostro exagerada
indiferença ante os addetues que não mc
dizem pessoal mciuç rc.speiH3. f sempre consi-

derei lucro o que nào mc i iraram, mm o imcrna
como extern amejUL. l", sempre uchei uni canstí
In um esquivar, um apó* outro, os males que
mc ameaçavam dc maneira direta e coram aba-
icr \ç alburc.s, Demais, cm m ateria dc interesse
publico, quanto ruais ext-enk) o eampM> lauto
mais Icnuc se torna o mçti íruércsjsç, sendo cm
part-c certo que

Lr

nôs nrlo sentimos, dos mui cs
euletivos, senãu o que ik perto nos itXia^ 1 e'\

Pnr outro lado o estado de ^aiidc de que parti
mus wii erro sadio por comparação com ú q-yç
se lhe .seguiu, d não Luímos de muito alio.

Menos suportáveis se mc aJjguram ã eorrup-
çüo c o bandítisimi instalados nos abas cargos,
pt>^ menos nos ofende M?r roubados çm um
bosque do que onde deveríamos estar eni ;;cçu

J1 b Horácto. 3
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rança. Em verdade, a tlasse dirigernt: era então
comporta tiú r arados e cadn qual mais du que
o ouiro, Todos com úkeras c feridas e muitas
incuráveis.

O desmoronamento animou rne ponanto
ma is. do que me aterrou, graças á minha cons
^iâncàa que rtão somente estava tranqúiiia

vt>ma também me envaidecia, E cama Deus
nunca distribui mates t bens integrais minha
saíidfi- a.o contrária do que me acontece
nnrmalmeiile, nada deixava então a desejar; c.

sq sem da nada valho, com da sou capa* de
tudo. Ela deu-nie os meios de resistir aos àza-
res £ de aparar com a mão o golpe que me foi

assestado e que sem isso me houvera pene
irado pru fundamente; verifiquei também "tiuc

minha capacidade de oj.sistênciíj permitia
agúemar-mc no câlribn apesar do* mais rudes
corcovos, Não dipo kso para provocar a som:;
c.m.oi 1 em suas maca e submeto mu a suas
CAEpcncias. Sou lhe um servidor Hei ç lhe rendo
homenagem. Que se contente com isso. por
Dêiiíí. c não imagine qut seja tnttcndVr?! a
^nlpcs. Assim eomo os que airístcza ncabrj
rilia, sorriem pijr vezes a ççrtos prazeres, em
minha calma habitual sou dc quando em quan
do sujeito depressões melancólicas que mc
dominam enquanto não me armo para rcçhu
çã las.

Outra calamidade juntou sé a essa* misé-
rias; i\ píste grasnou na região com uma vío
Eêncií» nunca vista. Pois assim como os corpos
sitos üe acham mais sujei Los as enfermidades
graves, porque só por alai são dotninadoü. os

ares dc minhas terras ião salubre* que nunca
haviam sido per turbadas, &0 ítCrem comum i

nados sofreram excepcionalmente; "Velhos c
jovens biiDíuvam dc cairihulhada ao túmulo g
nenhuma cabeça escapava i Prosérpina3 1 V'
Minha própria casa uimniMâ horrível à voa a.

ü que nela havia ficou entregue a quem pn$
sEtsíc; cu, tao hospiiflkLrg, encontrei a maior
dificuldade cm descobrir um refúgio pura
min fui FttrnUk a qu;il passtvu :l «r um abjeto
dc horror para os próprios amigos e paremes;
onde quer que se apresentasse, imperava o
pavor; precisava mudar se cada vez quí
alguém semi a a menor dor. na ponla de um
dedo que fosse. pois nesses eiriO-S logo SC pcns:i

na peste e não se espera confirmação, E o pior

é que. segunda dfeem u* módicos, ê necessário
aguardar quaFenta dias para saber se estamos
atingidos c durante e.sst tempo a imaginário
nos atormenta c nos põe fcbriciLum^. Tudo
ísío não me teria preocupado tanto, se não
devasse Ater der às misérias alheias c servir de

?’ ^ Unrácià,

guia duraniÉ sds meses a essa caravana, pois.

pcssoalmciue. Lenhn meus preservativos:

paciência e a firmeza de ânimo, Nao tinha
muito medo, o que é o mais iristc cm Lais

casos: atiãs rorinha ç com receia, poderia
fugir mais rapidamente. Entretanto, a morte
pela peste não mç parece das mais temíveis; ê

em geral rápida, perde m-se logo üs sentidos
não se sofre e a ameaça que pesa sobre todos
igual mente é um consolo. Nos arredores, n

centésima parte da população morreu, ^Teríeis

visto os campo» desertos, c
q
desertos os

busqucs J 1 V Min fias terras constituem a parle

mais importante dc msnhas rendas; sua produ
çào deperriç essenciairnente da mão de obra;
uma centena de uamponeses nelas (raby-

Ihavíini e dLtrantc muito lÊtnpo níki se püdc
atender á Cültura.

Nesse irunsc quantos cxempEos dc resolução
iiãt? vimos ncas-a gente simples do povo [ Em
geral os hufflens renunciavam a cuidar da pró-

pria vida. Afs uvas, principal riquéía do pais.
nãíT linhfim ainda sida colhidas. Polí. hem.
indiferentes é morte, que esperavam de um
momeniu a outro, preparavam sò para recebe
la sem temor, como sc a aceitassem 4 maneira
de uma condenação universal que a lodos min
gíria- A morte é íemprü inevitável, mas ban
P<.'sijcos a asuanjam com llrmc/a dc ânimo;
üma diiérençji dc heuraü que nu»s separe do
momento fatuf, a companhia em que iremos
enfrcrniÃ la+ diversificam no.sjui uncudu.

embora crianças, jovens e vdho», nào w
espumavam nem choravam. Vi quem receasse
ser poupado c ficar soiinho numa horrivçl soíi

dão: e vi quem apenas ne preocupasse eam n

scpuluiru, apavorado eluic a possibilidade de
morrer cm um lugar ermo, exposta ãs leruü que
não tinham turdado cm AparvccT-

1

Corno asj idéius humamati assumem formai
dilercínesl Os neontus, que Alexandre uxhju
gou. expõem Ós corpos dos mortos nu funda
d;t)i florem tns p&rn serem eamidos; é a única
sepultura honrosa, a seu vçr. lúiirc jiossa
gaiic. liou vç queiti abrige a prupria cov^; ou-
tros nelu ué deitavam cm vida; um de meus
operários ui morreu, co br indo-se dc ierra com
ns rriuos e os péfi- f-Ase esforça ptjr consií-uir
um u brigo ipndc darmtr sossegada, lembra o
gCí4o dos soLdadiiy rum anos apôs a batalha de
Cirnes, cavando, para enfiar a cabeça, buracos
que enchiam com as próprias mãos a fim de
morrerem sufocados. Em resumo,, toda a
região subitamente se elevou, por seus tuos, u

unia graridez.a dc alma em tudo comparável a
dc qtiaiaquer decisões heróicas deliberidiL
merue tümadaü.

qifl
Vir&IlLo.



Q* ensinamentos com qut; nos cn caraja a
ciência são. em gera!, mais aparentes do que
eficientes; ornam mais do que Frutificam.
Abandonamos a natureza c queremos dar lhe
Siçòe.s. a cia que rào Seguramentc nos conduta..
Entretanto, os vestígios de sua orientação, o
pouco que resta dc seu exemplo nos rústicos,
sao coisas que a ciência se vc forçada a solici

Lar-Jhc ;] fini de fornecer a seus discípulos
exemplos de constância, dc pureza c de
tranquilidade. Bstranlomos ver seus adtpLus
imitarem essa tola simplicidade quando que-
rem por cm prática os no ais elementares princí-

pios da virtude; e constatar que nossa sabedo
ria precísa aprender corci os próprios animais

lições Endj&pcnsayeis :iojí atot ma*:-; graves e
importantes da existência: conro viver e mor
rtir. poupar nosa-as ibrças. amar e educar os
iiSJios, praticar a justiça. Singular testemunha
da Fraqueza humana! A ru/Lm que orientamos
COfilo desejamos, tí anda sempre a inv ciliar ul

Sntna novidade, nâo deixu quu subsista em nõs
nenhum vestígio da natureza. Com esta fiae-
ium os homens o que orí perfu mistas fizeram
com o azeite; sofisticaram -na tanto com urgu
mentox e raciocanioH alheios n da. que ela
apresenta hoje urn caráter essenci atinente
t «fiável. peculiar a cada um. tendo perdido n
que lhe era inerente u a todos Sc aplicava.
Hoje. quem quiser redcscobri-la terá de «pelar
p;ir:L o exemplo tio* animais, nos quuiv da per
ínancccu inaeesítivêl á corrupção u ú versai íli

d ade du> opinioes.
f: verdade que os prdprlos animais nem

wiriprc seguem o caminho traçado pela naiurc-
zn. mas íitnslEinresc tãn pouco dela que riáo sü
perdem nunca- Atente xc puru oh cavalos que
conduzimos pclu mão: corumuam u dur saltos
e galopes, ma? sempre dentro do que lhes per
ii ii tem as rédeas; e seguem quem os conduz.

mesma lormu o pássaro de>me*ttccKÍo;
quando nlça o vóo nunca procura ir olém da
distãocta que o comprimento du barbante
.imarrxdo a seu* pês lhe concede. "Meditai
sobre o exílio, m guerra,. as enfermidades cm
naufrágios a fim de que nenhuma desgraça vos
surpreenda 3 "/'De que vale essa curiosidade?
Por que rios preocuparmos com tantas misé-
rias e por que nos prepararmos com tanto
eslbrço para enfrentar as que tal ve? nem se

quer nos atinjam? HlA apreensão da dor ê ruu
penosa quanto o próprio maH 10 ." NêUs < nó u
golpe que noa alcança, mus ainda o ruído e o
uopro d*. durdu assentado contra nós. Agir
i±sstm, scrift agir cm estado febril, pois somente
Süb a açào do delírio iria alguém açoitar- se

3

1

Propci üú.ü.

n?n Pseudo Galo.

desde ja_ porque p<KÍe um dia ser açoitado, ou
vestir-se de lá pdo São João porque fará frio

no IMalal. Experimentai todos os males que vos
podem atingir e em particular os piores e
submetei -vo 5 a, eles — eii o que nos aconse
lliMTn. Fora entretanto mais fáeif c natural aFas
tá-Èos alé do próprio- pensamento. Dir-se-ia em
verdade que não virão bastante cedo e que não
durarão suficien temente 1 Querem ainda que
nosso espirito os amplie e alongue e os incor
pOrc du.vdc Jogo, como sc já não pecassem
demasiado cm nossos sentidos. Que vos aca-
brunhem quando vos eu contrariem, diz. um dos
mestras ds Filosofia mais severa; enquanto não
chegam, divertj-vos. ocupai vosst) pensamento
no que vos agrade. Por que ir ao encontro do
infortúnio e acoEhe-Jo, estragando o prtsente
por temor ao futuro, tornando vo? infeliz desde
agora srâ porque

p deveis ser um dia? Talvez
seja quando rtos inütruí acerca da. extensfuí dc
nossos malcs^ “esdarecEiuJo ns mortais, itie-

diunte uma iristc darividêhcia3 a
’ que a oiün

cia nos presta serviço. Seria com efeitd Eamen-
lãveJ que uma parle de nossa desgraça
cscapussc a nogr?o conhecimento c ã nossa
sdunlbilklndc.

F'. certo que na maioria dos homens a prepa-
rrigài;i para a morte causa maiores tormento*
do que o instante Fatídico. Um judicioso =iutor

assim se exprimiu cuirúra: "O üãfeimantd que
senfjmoí urn cortseqüéncja de uma desgraça
Tcta i]0 -

,

i bem menos do que a própruj idéia da
cttsgrfiçaJ3í .

M A sensação de uma morte imi-
ncnic provoca por vezes súbita mente em nòs a
resolução de não mais leniar uviur uma coisa
quç pareutr incvitáveL No pagado viram ^
íílíLcliadores que, após terem lutado com covar-
dia. uceiiavam corm%mauc a morse, ofere-
cendo o pescoço ao punbui do adversário. A
perspectiva dc uma morte ainda por vir exige
uma firmçjca dc ânimo mais protongada c por-
mmo mais dUTeiJ de miuiter. Sc neo sabeis
morrer, nào vos uEormenufist a naiurtta
ensinar vos-â no momenus precisíi Jc um
modo suficiente. Eía executará a tarefa, não
vos preocupei:

!l!Lm vão* mortais* procurah
cónheecr a hora incem de voüíos funerais r o
caminho que to murá a rrtúrte

1 ’- 1 .” “É menos
doioroso suportar uitui gríinde desgraça :\ que
nào podemos escapar, e que ocorre repeiuina-
meme, do que vivei duranie muiio tciupo à sun
espera ^' *r Perturbamos a vida com ;i pi reocu-
pação dt morrer e a morte com u preocupação
d l_ vi ver; uma nos aborrece* omra nos apavora,
Não ü twilra ;l morte que no^ preparamos; -jj.

VirgíJio,
ai?

Qiáifúíijajio,
Ja:i

Prtipéreio.
J ü 1 Pseudo Gulu,
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cousa c por demais rápida: um quarto de hora
tk sofrimento. Mím consequências nocivas, não
c.Nsã a exigir preceitos parlicu Sares. Em verda-
de, nõs aos preparamos contra os prepaPativos
íla morte. Manda a filosofia que a tenhamos
sempre diante dos olhos, prevendo- a c pensan
do- a antecipadamente: dà-nos lambem as re-

dras 4 ué devermos seguir c ar> precauções que
devemos tomar para que essa previdência e

«sa ponderação não nos magoem. Não rpm
tle outro modo os médicos; enchem-nos de
doenças para pôr em prática sua arte c minis
tr.ir suas drogas. Sc não soubemos vi ser, não
adianta aprendermos a morrer, e sc o soube-
mos com calma e serenidade, também snbíre
mOS morrer do mesmo modn, Podem pirçcla-

mívr os niòsoFos que "toda a sua vida não
passou dc uma meditação Sobre a morte32

soe] dc opinião quu esta ê apenas o fim, tílà.ü

não o objetivo da vida. O que a vida precEsa ler

üm vista, ü que ela deve propor-se é ela
niesfflü; cumpre qui; se esforce por st estudar,
se tjriííntttr, sc suportar. ti-nirc as vãrias íarcfs.s

que íhc iricumbem e se indicam no Capitulo
principal do .saber viver, o artigo referente ao
QFtàr morrer seria don menos importantiis.se
noFiso temor não lhe desse cnf&se.

A juEgar ficla sua utilidade e pela verdade dc
seu conteúdo. as Iíçõljh da simplicidade nadu
ficam a dever as da ciciici.ii, Oh. homens não se
assemelham nem pç! a maneira de séntir nem
pela sua força moral; portanto há que os coei
diríir por cmrtftihos diversos, secundo sua
capacidade; "Cedo .intc u tempestade que me
urrnsin c abordo nu de da mejogn.- 1 V
Nunca vi nenhum labrego a mtidítar sobre

sua última hora. A rtaiurcza cnjntnci lhe a sd
pensar na morte quando ,t morte chega e.

Elisão, conduTi-sc melhor do qnc Àrisié-LçJcH,
porquanto este duplamcnEU sc angustia* ç p^r
c;iusii da morte em si. e por causa da longn
meditação que lhe dedicou. Sou da opinião de
César, o qual achava que a mai.s feliz c aquela
cm que nla pansumo*. "Afligir se de antemão
l aflipÈrrse demésiádoIJ •

"
A idéia da morte

se* sc nos toma aflitiva em consequência de
nossa curiosidade; sempre nos prejudicamos
na ántia de nos anteciparmos à ti murei a e de
oricntá la. Que os médico* se preocupem com
a doença quando estão com vdmte, aíndii se

compreende; mas o comum dos mortais não
precisa de remédios nem út dou solaçòcs
enquanto não o atinge a enfermidade; n^tfl só
pon.sa quando sofre h n que dRíamos do
homçm do povo, que nâo tem temor. qLce se

13 * Cícero.

1J c HorâcKí.
1# ' Súncca.

resigna aos mates do presente c encara com
indiferença os do futuro, porque é bronco c
despreocupado. Seu espirito grosseiro e übtusEj
c difieilmcuic penetrnvcl. *>ç assim é, meu
t>eiis, por que não estudarmos na escola d.a

estupidez.! Eis n DEjndusào final a que nos kva
ü ckncía c pnra a qual encaminha seus
adeptos.

N;ão Cârcecino;. ül- bons professores que noa
ensinem u simplicidade natural. Sócrabes, por
«ftcmpln. Pois, se hem me lembro, é ncs.se sen-
tedo que fala aos juizes quu vão deliberrir a seu
respeito:

l<

Receio, senhores, ent %-os pedindo
para não cnc cunden ardto à morte, expor u
Jlunco ii£ úLJs^çdca que mç fazem, de saber
mais dn que os outros, porque teria conheci-
uíenlLi de coisas que eslàü acima c abaixo de
nós. Sei que não iVcqüenLei nem g^nliut-i &
FTH^rtu. nem vi ninguém que lívcnjíc: çonstatado
suas víiEiLíigcns ç ínconventerUes dc modo a
poíkr informar-me. Oí; que :i temem, temem
na na pressuposição dt‘ conhece la: ch o
qtie da í\ I^ttj como o que ocorre no outro
mundo. TuIyüi. não nos traga ticm bem nem
mal; talvez ^eja desejável f: dc crer entretanto
que Consista em uma transmigração de um
lupar para ouiro l’ seria vniri^ v^t^jo^ víver
com ião Erantr^ personagens já mortos, e

livrar-sc du uuccssidadc eIe: iraiar com jut^cs

iníquos o corrupios. Sc í porem um aniquila-
mento total de nosso não deixa dc hnvíir

vantagem tampouco cm entrar numa loüga e
trnnqüila noite, pois não há nada mais doce na
vida dc> que um bom repouso e um sorto r,uavc,
profundo e sem sonhos. As coisas sabidamente
condenáveis, como ofender n próximo, detsobç
dcecr a seu superior. Deus ou homem, evito as

ctuti cuidado; quanto ás que não sei sc são
tioas-ou más, não zin. posM? temer, Sc cu irmrrer
vós continuai: d u.s jl vtvur, üó OS dtuses pod«

rjo dí/.tír quem sairá lufaTondo. No que me res
peita, resolvei como quberdo. Su ijve^c que
vos dar um conselho, como ,vi aconselho coi-
sas justas k úteis, uu vos diria quE o melhor que
rendes u íazEr e libertar uk, a menos que vejais
Cj|! mioba causa mai-. do qee minha própria
pcssiia. li só jutgarduH, tendo cm visia minha
atuação pa,ss;tda. pública ou privada, minhau
iitiençoes, o proveito que tiram diariamente dc
mirihuá conversações taniq cidadãos moço$ e
vcttios, 4iíi vantagens que a iodos ofereço, sò
poderei b recompensar meus ménios e Ofiletlar
que. dada a min Nu pobreza, ^ja eu lidoc man
Lido a expensâs do tesouro, como ccndcs deter-
minado, DOm menQS razãti- quç o fQ.s&em
LjLiiríis- Não vajais obstinação c desdém no
fatti^dc não estar aqui, segundo o ooíúump. a
suplLCíir-voi; e u apelar para vo-ssa comisera-
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ção. Tenho parcas e amigos, pois, vc-mo diz
Hurnçro, itao fui erig.cndfítdo de árvore ou
rochedo, c íãmbcm tres fiEhos. capazes de sc
apresentarem em Esgrimas para vos comover:
mas «na 11m a aponta k nossa cidade rebm-
liar mc a Lais; covardias, dadas a minha idade c
a minha reputação. Que sc diria dos oulros
aleniEinses? Sempre exortei os que me ouviam
a nào resgatarem sua vida mediante aç&s
drjjiontsta^. Na» puerras dc que participei.
íanío em Anfípoíc como um Potidcifi e Dulso,
ou alhures, provei üuc -ralou longe de buscar
minha segurança » custa de atitudes vergonha
5-&ü- Demais, e^Saria tentando afastar-vos de
vosso dever sc ãüsim vos incitasse á clemência,
poi:-. 7*1 vos devem persuadir m razjpes puras e
s>itdas da justiça, lurastes aos deuses assim
vos conduzirdes. Sc vos suplicasse, scrin como
se duvkJtiShc que acreditai* no existência deícs
c ao mesmo tempo demonstraria que também
cu netcs a ao creio como devo;, 110 is estaria
temem üo de sua conduta cm lugar de lhes con
fiar pura c simpícsmeitífi meus jn terra se*.
Ttmbo plena Confiança neles c eskm certo de
qtie nesta circunstancia l&rãf? d que cumpre se
íaçy por vós c por mim; os homens de bem.
v 1 vos ou monos* nada receiam do* deuses."

His uniü defesa simples e de uma elevação
Inimaginável

! Verdadeira. Irynca, justa* cnurri

piar. K em que circunstânçius! Por certo ruerc
ué que xe proclame superior ã que Tez por
cscriio o grande orador Lisiiu cm prol de ião
nobre réu, embora juridk?amcme fosse perfeita.
Ter-se- iam admitido súplicas na boca de Só
crates? Podia fraquejar $iia rnagnlfou virtude
no momento em que maia se fjiziu tmprçsCLji
dwdl Devia sua rica e forte natureza apclnr
para artifícios cm sua defesa? Cabia- lhe rernm
c?ar ri verdade e á simpltcidude, o* mrtis hetas
õritimcmoí de palavra, para -«e Enfeitar
com ns figurai de retórica de um discurso
decorado? Agiu sjibiamenrc e como devia, não
aJLeroníEü uma vida Impoluta, nao deformando
a imagem perfeita da humanidide que nele w
encarnava, paru prolongar de um atiO sua
decrepitude e trair a lembrança imortal de i,eu

Mm gloctoso. Devia iiUít tida, não a si mesmo,
mas flü mundo, como exemplo. I; fora des
ítraça pública terminá-la no ócio e na ob.scuri
dude. Uoia atkude covarde teria sido lancn
mui 1

; acentuada puiu posteridade quanto diria
respeito ü quem sempre aguardar* a rnorte
a.iro .«serenidade. Nada mais jusir> do que n que
EJie reservou a. sorte em favor de sua memória.
Os atoiienses conceberam tal aversão aos seus
JUÍÍÇ^ que deles fugiam como ,sç fossem exco-
mungados. Consideravam profanado indo o
qilC deles provinha ou quedes locassem; Eim

Suem ia aos banhos com des. ninguém 03 sau
dava; ao fim. nao mais suportando semelhante
hostilidade pública, cn forcaram -s^

Talvci se julgue que entre tantos exemplos
que pudera escolher em apoio de minha (esc,
[eohia erraLio em apontar o dç Sócrates.. dem a
SiOdo actmn do comum. H-ío proputãlada-
mente, porque acho que sua defesa, em mu
simplicidade, sc situa muito abaixo. Revela
uioa ousadia tngariuu e lo na conJinnça pueril,
que beiram a inocência da na nj reza. pois é dc
crei siç qut íemos medo do sofrimento da
morte e não da morte em sf a qual é parte inte-
grante de nosso ser. tal qual a vida. Por que
havería a nalureza de inspirar-nos horror ri

mortc
n sc de tão grande uii [idade é esta na

sucessão e nas vicissitude» lJc kttas obras? Nü
GvnccrLo universal, a ruorte -intes ÍÉivorecc o
nascimento c 0 crescimemo das, criaturas do
que sun perd:* c ruífirt: "Assim \c. renovam as
COÍsas 110 .

' O fim de ipma vidudu n o.sc i mcticç
íi mil outras5 aí .” A' natureza deu aos animais
n cuidado du própria Conservação : ::éTHem
o que lhes é noctví), temem ferir- se e que Oü
balamos e muli lemos, acidentei quç podem
conecbur ou que a experiénei» lhes; ensinou,
ma\ n ao receiam que oi mantemos porque nào
Êem a I acuidade dc imaginar 0 que .seja a
morte; alguns há mamo, dizem, que a aos i Iam
serenamemç (os cavakw cm geral relincham ao
senti-la aproximar-sc, g o* cisne» caninra) c a
buscam como urna necessidade, eomo
dedu/ díi maficini dc agir dc certos defames.

Indepcndentcmame disso, não são uLlmirâ
veis os argumentos dc Sâcraira pela uja
S im p I ic idade c '>ua cncr^i-aV 1ucoiul;sih
vdmeme è Iwoi mat* diJlcrl vW c falar corno
dç do que falar como Arislólctcs c viver como
Ccs^tr; e 0 cumulo da perfeição, a que nào atín-
Kt a arte, Nossas I acu kl ades niüi furam uduen
d lis desse modo: não sabemos por isso dc quc
Sao- capazes; recorremos as aj tidas c dcisanio»
in ri ivas as nossas, ex mamente a que vc podt
ria dizer dc mim que aqui jumo um ra,milhct?
[ié Mores; esEranhnis. forneecn-do apenax a cor-
dão p;.ira arnnrrâ las.

_
tJ!m verdade ã optqião púbEicst a çqjku»

sau de mc eníeiiar com asea ornatos de
empréstimo; tn^s não quero que me cubram e
escondam; ierix contrário do que iOe propo
nhü, que é rrioçsirLLr o que ê num ml mente meu;
ir sé houvera scguidíi minha id£tfl primeira,
tora o único a faiar. Sou levado a isxo pda
itioda e também pelos lazeres de que d imponho.
lalvez seja urq errü, maâ sempre servira nos
outros.

3Zâ Lucfíciu,
lía OJdtu.
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Ha os que citam Platão c Homero que

nunca leram; cu lambem o faço c muito do que

reproduzo não o colhi nos seus autores. Sem
dificuldade nem trabalho, usando os livros que

mc cercam, poderia cu recorrer & esse? compi-

ladores que não folheio nunca e encon-

trar com que [marchetar c&lc capíluEõ sobre a

fisionomia- A simples introdução dc algum ã

obra alemã bastar me- ia para unóber o meu
texto. Assim é que enganamos os tolos e

conqu citamos es&a gloria dc que somos gulo-

sos. Fükkc amálgama dc Jugíi/w-comuns. que

tanta gente estuda, só se aplica aos [emas vul-

gares; pode servir de pretexto à exibição, não

noà pode guiar. E c isso mai* um ridículo

resultado da çicnciu; critica -o Sócrates prazeu-

Icirarfiente em Eutidemo. Vi quem escrevesse

livros sobre às&uritos de que nem sequer ouvira

falar; encarregava sftts amigos sábios de

pCsíptíxarem o material necessário e comenta-

va sc com ter tido a idéia c juntado com habili-

dade Os elementos que lhe traziam. Tinta c

pnpcl lhe pertenciam, cm todo caso. Na reali-

dade, compram assim um livro, não 0 com-

põem, e revelam nno que o sabem fazer e sim

que não 0 sabem (& que podia ninda sukcíUit

dúvidas D- Um presidente de tribunal jactava

sc perante niim de ter amontoado cni suas sen

louças duzentos c tantos considerandos, brado*

d d julgamentos alheios; tornando o público

diminuía a glória qwc pudera auferir de uma
tal obra prima; considero semelhuftlfi vaidade

pusilânime e absurda, principal mente em per

sooagem dessa c-ondiçào, Proecdo de modo
coniràrio e> enire os muitos empréslimo* lei

Los* ngrodíL me poder mascarar alguns que

;ut;uijo dc acordo com o emprego que lhe doo.

Mesmo correndo o rixúo dc ouvir dizerem que

não Llics apreendí d sentido exato, empresto-

lhes uma forma particular c pessoal dc modo
que ts plágio seja menos, visível. Outros confus

sam seus furtos e os ostentam. por isso

perdoam -sc-lhcs dc bom grado; cu, na minha

ingenuidade, penso que em In ventar há muito

mais mérito do que cm sim pies mente reprodu-

zir.

Se houvesse desejado fazer ciência. Ltria

escrito mais cedo, em um momento cm^ue me
ac ia uva mais preso a meus estudas e nâo care

tia Tímto de memória, Para seguir a profissão

de escritor, melhor fora ter-me fiado em ml

nhsts forças de então. T ulvez me tivesse benefi

eiado do favor que a sorte quis outorgar-me

HgoríL e quü saboreia ç temo perder ao mesmo

tcmpO- Dois dc meus uonhcctdos T de grande

talento literário» perderam a meu ver metade

de seu valor, deixando para escrever aos ses-

senta o que podiam ter iniciado aos -quarenta.

A maturidade tem seus defeitos tal qual a

mocidade. Lulvez piores; quanto á velhice, e

lio imprópria u e&sc género de trabalho como

n qualquer outra coisas c quem quer que impri-

ma sua decrepitude na esperança de exprimir

algo não pesado, desgracioso, soporificp, co-

mete uma loucura: o espírito amesquinha-se c

embola aC Lio envelhecer . ÍÍKÍbi> mirtha ignO-

rártCia com pompa c opulência e meu saber

pareci; magro e lamentável; este é acessório e

acidental, aquela é que constitui o essencial cm
mim. Não trato de nada expressamente e sc

Calo de saber e ciência c só para que verifiquem

que ludo ignoro- Ir.scolhi, para pintar minha

vjda, a época cm que a tenho inteira sob

vista; o que não vejo pertence antes ã morte, c

quando es La chegar, se me for dado. como a

uuLro&, dizer minhas irnpresteie*, dc bom grado

us íransmitirci ao público ao destacam nr,

Sócrates foi um modelo perfeito de todas as

qualidades. Lamento que tivesse um físico ião

mal cynilifm ado c que a fciúra dc seu rosto

fosse tão poucn adequada ã beleza de sua

alma: a esse respeito » nyiureza foi inju.sLn

com quem tanto apreciava a beleza. Nada me

parece mais desejável do que a correlação

entre as formas do corpo c as qual sd ades do

espírito,
bl Importa grande mente h edma o corpo

em que $c alojü, pois muitas qualidade* tísicas

afiam o espírito; outras u embotam 1

1

A
citação tem porém cm vista uma deformidade

excepcional dos membros* ma* mio c sotfitrnlc

a is$4 í que chamamos íciófa, c.sim igualmcntc

a, má impressão que sentimos diante dc uma
fí^onomta que m>* repugna por certos pormt

Eiores, uma tez ruim, uma mrmcha, uma

expressão dura, ás vezt* a I feto que não percebe

puís bcEn c que no çmanto ussaila cm mem
bros perfeito^ A fetúra qne>cm La Boêlie, vo
tia uma bela alma era desse Roncra ü*sa feiura

supcrfidulp a mais imperiosa n&o raro, poudó

influi no espírito c pouco influi na opinião das

fiCfUCS a tltíSSO re^pcLta, A outrn leiurn, que

fora mais ccrco denominar detornddude. é

roais efetiva c repercute amiúde cm nó* enes-

ma* mais dn que oos outros. Todo sapato bem
üju.Hlado faz .isobrcsiüir a forma do pi=. 0 que

não ocorre sí; tão-somente o couro c bem poH~

di) e hrãlhantc. QnuJtdo sc referia á sua felúra,

dizia Sócrates qué fora cx atum ente como sua

alma, se :i esta não houvesse corrigido. Ma*
pensq que não o dizia a sério, pois nunca alma

alguma ião perfeita se criou a. ai própria.

Nunca ínsisiiret demais cm reputar a beleza

uma qualidade poderosa e vantajosa. SÓcrato*

deroTmnava-a ‘hima hreve draniíT; Platão

130 Cicfro.



cun sjçierava-a ‘'ura privilegio da natureza”
Nada siupcra seu prcaiígio. Ocupa q primeiro
lygaf nas relaçüts dos homens entre si; seduz e
procijpa nosso espírito com sua grande autori-
dade c a maravilhosa impressão que produr
Frmc houvera perdido sua causa, apesar du
exceleme advogado a quem a entregara, sc,
entreabrindo a túnica, não tivesse ofuscado os
jui.z.us com sua bcFeza. Ciro. Alexandre c
César, esses senhores do mundo, não a dü&prc-
íaram entre seus meios de açao; o que não fez
o primeiro Ctpiião- Uma só palavra designava
BT
? & ]W ü beEl> C o bom e o .Santo Espírito diz

mio raro bom por bdo. Eu não estou longe de
classificar os bens outorgados ao homem de
acordo com uma velha canção que Platão afir-
ma ter «ido muito popular: saãdc, beleza,
riqueza. Diz Aristóteles que aos belos cabe
mandar c que quando a beleza se aproxima do
Evino mçrece a nossa veneração, A alguém

que lihe perguntava por que te procurava mais
comumente a companhia d«s pessuas belas,
respondeu: “Só um cegu pode indagá-lo.^ Os
maiores fitòsofds pagaram sua aprendizagem e
adquiriram sua sabedoria cum sua beleza,
r.iUre os meus s:*n-udores c mesmo entre meus
4uumniíi nã-o aprecio muito menus a betóza do
tjue a bondade,

Parece- rrie que as formas c as Irnhn; do
pelas quais sc inferem algumas caratílc

nsficas^ internas, bem como aigo dc nosso des
tido. não [cm relação dircEa com a beleza e n
lejura. &5&ím como um ar sereno c perfumado
não gEirimte a salubridade, nem uma atmosfera

e mui cheirosa t todí-Cio ceno Jc jji.tcc

çuo cm tempo dc epidemia, Os que acusam as
mullionts ús desmemirtm sua beleza com «us
costumes, nem sempre acertam, pois em um
rosto que deixe a desejar pode alojar-sc ü prn.
bjítade. ao passo que muitas vc/ch depuramos
cm í c”doÉ olhos amcacíis reveladoras de um
cítrater mau e perigosa Há fisionomias que
[jOs parecem favoráveis, c. entre inimigos
desconhecidos. que ruiü cerca tn de iodos os
líjdõsi. escolhemos de imcdtoto um dc prefc-
rcnciü a outro, rendendo nos a ele com mais
confiança c sc/n que i\ beleza pese em nossa
resolução.

O rosio è uma gwamí# frágil; merece entre
uiiuij c(}nsidcríi;Ção

i E sç devesse castigar
aigutim mostrar me- ia mais severo com o??

pcrversL>s que desmentem a expressão que txF
hem, castigaria a maldade que sc apresenta
mascarada de bondade. Parece-me que hú
fisionomias acolhedoras e outras repdcrces, u
!iã uma cerca arte em distinguir e*s rostos bon-
dosos dos tolos, ç os severos dos grosseiros, os
maliciosos dos ressentidos os desdenhosos óon

melancólicos. bem como Lodos os que são
donos de quaF idades que pouco diferem umas
das outras Ela belezas que não semente são
ahjViMj mas também rebarbacivas; c ouLras há
que alem de doces são insossas. Quanto *
prognosticar o futuro pela i-un observação, c
coisa sobre a qual prefiro não falar,

l’u, por mim. como já o disse alhures adotei
o, preceito antigo dc que sempre acertaremos
guindo a natureza, c entendo que submerer-
-'ie a cia t regra soberana, Não corrigi minhas
tendências naturais pela força da razão; sou
Como sou. c não ccmibaíu coisa alguma, A%
duas partes ejuenciai.s de mim mesmo, o corpo
c o espírito, mostram «e natural mente dispor
las 3 *iver dc acordo. Graça:? a Deus nasci e
fui educado cm uma época cm que as idéias
sãs e moderadas eram de rigor. Direi* de pas-
sagem, que vejo estimarem mais do que vale
ceriu imagem dc biuidadc e^coJãsiica, escrava
do.s pctcodceilos e limitads pela e&pertmça e o
temor. Amo-a, não como as lets e as rdígíara a
b-1/CíTLj mas como compiulaxo U Cunfirmarfi: a
que pode sustem ar-se ^çm ajuda; a que nasce
dc suas próprias íují.cíh merte do senso
comum* c se encontra cm todo homem que não
foi formado em oposição á natureza. Frf *s*a
razão que corrigiu a aima de Sócrates* que o
lornoü obediente aos. homens c nos dcLCíes dc
sua íidatlç. c corajosti diante da morle; não
pfsrque ?jja alirm t imortal EUãs porque eíc prtV
prio c rnorlal, Absurdo ensinamento, c muito
mais absurdo do quç onp.imhoso C sutil, è o que
persuade nos povos dç que bíista a c-fen-çrj feli-
j.losiLi d que não hâ necessidade de bons co,st u
mus para comentar a justiça divina. Na rcãli
dáde. cvldcucta sc a ciiormí; diferença entre a
ocvoçãcs d a consciência.
Tenho um rosto q«c agrada ,lQuc di^st?

IctilKiV I ivc c qtic dever ia eci dítoja 1

,

m 11

Ai dt
mim. já não vedes dc minha pessoa senão o
csqucfCEí) dc urra corpo íLcabrynhacki J 32

.

11

Açonteceu-mc. não raro. que simplesmente
pelo efeito produzido pela minha atitude c meu
fkspccio, cenas pessoas que não me omhcciam
confiassem pknamcntt em ruim. q que mg
proporcionou no eitrang^ro favores singulares
Ç nada corriqueiros, Talvez tai* cspcrifflidas
mtTcçznn que as relate, Deliberou um sujeito
cwscnhorcar^c de ruim c dc minha casa: a fim
de realizar seu intuito, apr»«itOíl-l* ã minha
porta pçdjndfi insi^temtmeme pa/a entrar.
Conheciam dc nome e pensava poder eonfiar
nele porque cra d;ta vizinharçan t tinha al^um
pwmtmo comigo. Mandai -o entrar como
faço com (odos, Púíü entrou apavoradü, com o

aj!l
Tcréflcip,

i:,?
Autor dcscoflhecido.
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cavalo resfolegando, c coiUo-u-me esta fábula:
: ‘À uma léguá dali acabara de encontrar um
inimigo, que eu também conhecia, como
conhecia a dissensão que existia ertlre eles.

Efsse inimigo lançara-se cm sem perseguição c

ek. desnorteado pela supresa c pela super iori-

Jade tíin hürflens, preeipilaja-sccm minha casa

para í.e refugiar, muito preocupado aJiãs com
os seus que imaginava mortos ou prisionci

ros” Tentei muito ingenuamente consola lo e

rectíUlofLu. (O; eis sciiáin quando qualrü ou
cinuo de seus soldados sc apresentam no
mesmo estado de espírito: outros chegaram em
seguida, e mais outros. Todos bem armados,
em númErn de vinte c cinco e fingindo fup.ir a-ü

inimigo O mistério começava a inspirar-mc

suspeitas: não ignorava cm que sccuk? vive

mos, quanto minha casa era cobiçada e sabia

de outras pessoas n quem havUm ocorrido

desgraças em circunstanciais análogas. Vendo,

porem
.
quç outra coisa não podia faiei &cfiüo

adequar-me ao caso, pois não havia como dei

xar de acolher os recém -chegados. mandei que
entrassem, escolhendo o partido mais simples,

comí; fuço sempre, É preciso ncfcíjçcntrar que

ísoli cm geral pouco desconfiado por natureza:

inclino me y aceitar as desculpas que hie dão c

a interpretar úü fatos no seu sentido mais favo-

rável; encaro os homens como sáo geral mente
i não acredito noa temperamento* perverso:!

como nâo creio nos prodígios e milagres, a

menos de haver testemunhos irrefutáveis. Dc
mais, confio facilmente na sorte e a ela mc
entrego, do que tive até hoje antes rajrócs para
me louvar do que para mç vrcpcndcr, lendo a

constatado rimis avisada c amiga de meus inte

resMS do que eu próprio, lia nu minha vida

iilftuniax açõ$,H que, pula sua dificuldade*

pedem iniaj-cnap terem sido conduzidas peta

mmhíi perspicácia, mus mesmo e*w n soric

contribuiu oum Joú. icrços paru que tivessem

êxito é Creio que nos malogramos mio con
liando sufieien temente no céu e pretendendo

que üc deva mais si nossa esforço do que se

deve rva realidade. Mhs quantas vezes não

acertamos! A soric prevê amiúde no&soâ desíg-

nios c quundj mais o* ampliamos ramo mala

Ecndc a hurljtr-nos. Em todo caso aqueles sol

dados permaneceram a cavalo no pátio,

enquanto mu chefe sc encontrava comigo na
sala, sem haver permitido que levassem seu ca

valo para as cocheiras c declarando quç parti-

ria lego que tivesço notícias de sua gente. Já es

lava senhor do lugar e .só lhe restava executar

.seu projeto- Mim tarde repetiu amiúde {porque

nào se pejava dc coiuar a coisa) que minha
fisionomia e minha franqueza haviam supe-

rado o plano traidor que meditara, Montou
no vamente a cavalo, e seus homens que tinham
oi olhos fjxos nele, aguardando o sinal eumbi

fludü. t’n u i tu sé espantaram Uo vê lo sair itinuTi

ciando a aproveitar -se das vantagens que obti-

vera com seu estratagema.

De üulra Fèílq. fiando-mc de não sei que tre-

gua dc nossos exércitos. aventurei me por uma
região perigosa. Nào mc tinha adiantado
muito quando írès ou quatro magotes de cava-

klro* xc lançaram dc diversos lados em minha
perseguição. Um deEes. me alcançou no terceiro

dia dt marcha C vi-mu assaltado por quinze ou
vinte fidalgos mascarados, acompanhados de

seus arcabuzeiros. Fui obrigado a rendor mc e

levado ao fundo de um bosque próximo onde
me hrutíiTTi tudo, dinheiro, bagagens e cavalos.

Permanecemos durante muito tempo a discutir

a importância lixada para meu resgate, tão ele-

vada aliás que bem sé via qik não mc conhe-

ciam F debateram longamenle entre eles st? me
deixavam a vida ou nào. Em verdade, certas

circunstancias sugeriam qgc estava correndo
grave risco, "mlâo C netas teve que mostrar

coragem c resolução 11

5

”. Eu mantinha me
Ur me, alegando a trégua, decidido ú não eeder

senão o que mc h aviam confiscado - c nâo
cm pouco. Após duais ou três tiüras de disuus-

sâo* deram mc um cavalo com um;i escolta de
quin/u ou vin<c arcabuze iroíj, dispersaram
mtus homens entre os dentais c levaram nos

prisioneiros. Jú catávamos à dktáncia dc dois

ou três tiros dc afea buí. u "implorando Castor

c Fóliix aj quando se vcrÊflcpü iimn intspe

rada mudança cm sua atitude. Veio a mim a
chefe do bando e, eom palavras comedidas,
mandou que me duvtilvcãsein meus arreios

bem como o meu cofre. 0 melhor presente que
me deram toi cnntudo a liberdade, poiso resto

mc preocupava pouco. Nào petabo bem até

hoje as razôía; da mudança, desse arrependi'

menta estranha cm empresa meditada, execu

iada ddibcrudimcnnc e justificada pdc^ costu

mes da cfHKa, porquamo desde o inicio lhes

eonfessítra íi que partido pcricnda c para onde
mç dirigia. 0 indivíduo que a lodos, com anda-
vi*, desmasearou se e revelou-me seu nome e

dissc-mc vâruis vezes que cu devia minhu liber-

diidc à mínhâ fisioiionila e à (Ürpiezâde minhas
palavra, o que tornava ml uatamcnio indigno

dc mim. E pedia me que em circunstâncias

análogas otim de ugissc do mesmo modo- É
possível que a bondade dlvma houvesse queri-

do empregar meios tio aleatórios na minha
conservação: serviram -me aliás no dia se-

guinte contra armadiEhas piores do que aque-

las ,i que acabava dc escapar c de que me ha-

viam advertido. A pessoa que tive de enfrentar

nesia última aventura ainda vive e podcconfír-

Virgjhij.
114 Caiu lo.
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mu- la; o atur da primeira foi morto hã puuco
tempo.

Se rriçu scmbfeFHe não respondesse por mim,
c se eu não revelasse nos olhos e na voz a íno-
cçncía do minhas iMençÔcs, não ficara
disputas nem ofensas tanto tempo, dada minha
indiscreta maneira de Jijcr as coisas a LorLu c

a dirciio, c de tudo julgar femerar lamente. Essa
manetra pode parecer indelicada c contrir ia

aos usos, mas nào encontrei ninguém que a
Lenha considerado injllrfesa ou mal inteire ip-

nada^ nem vi quem quer que fosse qtie minlm
Liberdade magoasse. Isso cm relação a minhas
prdpnas palavras, pois quanto aos diz-que-
diz que, outro é o tom e diferémt 0 sentido.
Nüít odeio ninguém e não me apraz ofender,
aindn que tum razâu. Quandu a oportunidade,
mc foi dada de condenar alguém, sempre prcíe
ri faltar ao dever: ^Gostaria que rsão co metes-
sem crimes, mas nio tenho coragem de punir
òü que os Cometeram 13V Censuravam a Arts-

JJ u Títo Livto.

Lõteles ter sido demasiado benevolente com
um perverso: “Fui de fato benevofenteT res-
pcmdcu. ''mas com o homem e não com o
crime, Os juJ^unitntos- sao em gerai tanto
mais severos quanto mais lamentáveis os cri-

mes; 3 impressão que tenho diante dc minhas
í altas é diversa: o horror do primeiro crime
leva me a temer um segundo, o ódio que sinto
oomra a crueldade cometida induz me a evitar
a repetição e inclino-me para a doçura. Apii-
cj.-!^c 3 mim. personagem de pnyca importàn-
çia, o que se dizia dc Carão. rei de Espana,
isto c. que nao podíü ser bom com os bons,
pnhs que não sahia ser mau com os maus. Mas
também lora pnssívd inLerprctur tal EiLÉiudc
como faz Plutarco: “Era tão bom que até Lom
os maus crí*.

”

Assim como mc desagrada intervir licita-

mente contra aqueles a quem ísm> possa abor
rccer, mui Lo mais me desgosta, em verdade,
agir 1 liei tumente coo Ira os que re comprazem
no tlíçÈio,

Capitulo XIII

Da experiência

0 dtscjo dc atnhcdrnenlfi c n mais n acurai,
Ejípermientemos iodos os ircktf SüsMLívfiis dc
sutififa/c lo, c quando ú razão não basta apdn
mtí? pant a experiência,

,lA traves de várias
provas, ti experiência eriu, a ane e 0 templo
alheio montra -nos o caminho'^ *," T Ê$ie üügun
Ji " processo é menus seguro do que 0 primeiro
c menos digno; mas .1 verdade 0 tno vnliosa
qtnü rtndíi devemos desdonhrir, capaz dc nos
levar n ela, À razão j^s-ume lania^ formas que
nlo sabemos qual escolher. A experiência
igualmemc: c as consequências que procura-
ruios L Lr ar da comparação dos íiconteeiimiiKus
não Oferecem segurança, porquanto nlo .são
juntais idênticas, O que ençonl ramos ruis cyr
sas mais: scmelhíintes c a diversidade, a varie
dade. Como exempto dc semelhança perfeita
citamos, com os grego* e os fednos, a existente

enire os ovos; cmreianto, houve indivíduos, tm
DcEfos, particular mente, que sabiam não so-
mente distinguir dc que galinheiro provinha o
ovo, mas ainda de 4 u C galinlL;-;, A diferença
mErodu^-su por si só em nossas obras e hcjiIhi-

ma arie pode chegar à sím il ilude, bfem Perra

]afr
Manílio.

íet J - ! nem ninguém h cítpEi/ du polir e bran
quvijr P reverso de ^uas carias a ponto dc um
.hviiadof cKperimeriladp não as reconhecer
simptesmeme ao vê-las manuseados, A seme
lhança não unifica na mesntfl proporção cm
que a dcascmelbonça diversifica. A natureza
pareee ter sc csrorçudti por nào criar duas coi-
sas idênticas

f
Jor íísü p^ii ile^editL^ que, coirm pensava

alguém, em sc muliipticímdo as 1cj&. reprimi
ríamo l

; rt autoridade dos juízo, porque pouco
Écriam^quc dcdiíir. Não pensava que a imer-
pre tflção deixa giintde mcifÈõTn parn uma intei-
ra liberdade dc julgumento. Engana se quem
imagina acabar com iwssas dÈsou-^soes citando
nm ic^to preciso da ííiblia; nosso espirito des
uobte- L antas razõts para tríiiuiir a interprç
Inç no allmia quanre) para defender a mma. ç
tanto comem ar como inventar premiam-se às
mais jteerbas di^ussões. E bem vemo^ que n
opinião desse indivíduo cs la errada, pois lemos
em frança maior numera de Jeis do que os de-
mais pzuses. retinidos e mais do que seria reccj:

sir [o para governar tod os os mundos de Epi
curo: “Sofremos Lanto das leis como outrofa

1 * * Ctílchrç rabríCLinte de eafiós.
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dos crimes 3 *V’ Entretanto, nossos juízes opi-

nam c julgam com uma liberdade e aUlortdâde
poderosas t escandalosas. Qnc ganharam nos
sos legisladores com selecionar cem mil espê-

citi e 1'uioi específicos c provê Jos dc cem mil

leis? Esse número não está em proporção com
a diversidade in tinira dos aios hum anos, nem a

multiplicidade de Aóaaua invenções alcançara

jamais a variedade dos exemplos. Acrescentem
ecm vezes mais leis c nâo deixará de suceder

que nas ocorrências vindouras alguma se

encontre, cm meio às escolhidas e registradas,

quç requeira ponder-ufcão e juízo diFcrentes.

Pouca relação existe cnlra nossos &tüs t sempre
cm perpétua iransformação, e as leis. que são

tlxas e estáticas* O mais desejável a esse res

peito ê i|ue estas sejam as mais simples possí-

veis e concebidas em Lermus pernis: c Fc>r:i

ainda melhor não as ler do que: as possuir tão

numerosas-
A natureza cria sempre leis melhores do que

as nossas. Atestam no a idade de ouro dc que
Faiam os poetas c o estado natural cm que
vemos viverem os povos que não ccmhecíni
leis artificiai*. Alguns nã que tomam por juiz o
primeiro viajante que passa pelas suas monta-
nhas; o atros degem, ern dcíermíiiíido moineri

(0, uma pessoa qualquer para dirimir sua* dú-

v i-rf a*-. Que perigo haveria cm que tws mais
sábios resolvessem as núíim, ,cgundo afe

circunstâncias. sem sc aferrar a precedentes

nem a CLsnsiqíIü,nelas? Cada pé requer um
sapato. tsttla caso sua solução. O Rei 1-crnan

do, ao enviar colonos para u* fruliaü, muito

sabinmeiue determinou que não se tnandajscm

jurisconsultos* a fim dc evitar que .se iijtnidu

rissem demandas no Novo Mundo, pois julga-

va com mâo que a ciência il;i justiça gera

altercações e distensões. Na Mia opinião, çomo
na de Plutão. Jurisconsultos e médicos <.no

iriEiu-s dem unto* cm um pais,

Pof que fios-sa linguagem euniuin. t;iu ujeiio

da e fácil .se torna obscura e ininteligível quan
do empregada em contratos e lesta mentos?
Ror que os que se otprimcm cão d aram eme
quando falam ou escrevem, não acham Jei lo de

nau ic eon fundir ou sç contradizer em ato.s

desse gênero? É porque os príncipes dewta arte

se aplicam cztim especial cuidado em escolher

voeúbiiloi solenes, fr-suses urtiisticamenlc eons
li ui das, e tanto pesam cada sílaba, sutilizam

cada termo, que nos embaraçam e embrulham
na multiplicidade das formulas edas minúcias;
e rtãú mais distinguimos regras ou prescrições

e não entendemos abolutamente mais nada:

"Tudo o que se divide aié se reduzir a jk* Faz

se confuso* 1 *.” Quem rtao viu uma criança

Tácito.
33a

Eicneca.

tentar dar Forma a uma bola de mercúrio?

Quanto mais se obstina, tanto mais se frag-

menta a mcl.il rebelde c sc d-ispers-a cm gotas

incontáveis. O mesmo sucedo na jurispru-

dência. MukÊpIic ando-sc as sutilezas* ensina- sc

aos homens a aumentarem as dúvidas, a esten-

derem c diversificarem as dificuldades l am-
pliam ate e dispersam se. Semeando questões e

retal h and o -as. fazemos com que frutifiquem a

incerteza e a dissensão; assim se Lünta a terra

mais féríil na medida em que mais profunda-
mente w remove. “Às dificuldades nascem das

düuliiuúa 3 Duvidamos cum UI piar d, du vi

damos ainda mais com Rãrlolo e Balcl-u, Fora
preciso apagar os vestígios dessas inumeráveis

opiniões, cm vez dc nos enfeitarmos com clase

Lransmiti-laR ampliadas à posteridade. Sabe-

mos por cKperiinciã que a pluralidade dc tnter-

prtt ações dissipa = desagrega a verdade. Aris-

tóteles escreveu para ser enicridido: se não l>

logrou, menos logrará alguém menos hábil do
que cite menos conhecedor das idéias de quem
as cs pôs. Fragmemaimos a matéria: de um
assunto fo/.ernos mil e ciiiruo^, mutiiplieando-
Ejs c dividindo-os, nessa infinidade de átomos
que ímagirtara Rpieuro, Nunca din^ pessoas
julgaram nmh mesma coisa da mesifiíi maneira
e è impfkssivcl nhscrvarem se duas opiniões

idênticas, não de indivíduç^ diFcrcntc-, mas
ainda du um mesmu homem em dois momert
ItLS divçr^o^. Duvido em gerat acerca de pontos
não comentados; tropeço facilmente onde tiáo

há dificuldades, como certos cavalos que i^ão

menos se^uror, nos caminho* batido* e pia

nos** 1
-

Querri liâ ütí negar que as aplicações ãumen
iam tis; dúvidas c a ignorância, quando vc que
;l inicrpre tação não diriniíu rLçnhuma dificul

dfldç dc nenhum texto humano ou divino? O
centésimo íOirsuLiadof uuji-iiniic o ao M-^uintc,

mais c&pínhffifo c escabroso do que o rceebtru
de í^eu antecessor. Quando noi ueomceeu con-

vir em que determinado livro jã Fora suficiente

mente analisado? Isso sc observa melhor aindiL

nft chicana* pois ctuio ouUirgmrwíí auuiridadc

JcguL a inúmeros doutores, deeisões c interpre-

tações, Poremos rim algum dia n essa de

interpretar? Tírímo.s féíio algum pm^resso no
Cãmtnhcj du tranquilidade? Precisamos dc

menos juizes e adveados do que quando essa

maüsa de leis ainda se achava na primeira

infância? Ao concrArio^ ob^cufèceitiôâ-lh^s c

J4Ü QaintEKano.
1 *

' A iVíriç t en^fuíiu £ p:irát ccjniriuíliLÕriii. Ou
troy Ihç Lterurn sçntklo coniFÚrío, Ativcmo-noi ti

Iíltfrpi 'f[ dÇ-iií* dc MiçhAuL O 1 1

1

u n I dij M(m
EuijiriÉ carece por vezes dc hgaçáo lógica e há que
ípelar para certas associações dc ideias para enreu

dê-lo. ÍN. doT.)



abafajnak--3hc5 a cotripj-Gcn&ào. que já não pci
cebemos senão ãlravcs de tapumes c barreira 5-

Qs homens desconhecem a enfermidade de seu
espírito, o qual não íaz senão fuçar, conjeturar,
chafurdar na sua agkaçâú até se afogar nela.
cümo o bicho-da-scda uy como urri camun-
dongo tkj pez. Pensa, dc longe, ver certa apa-
rência de Juz c de verdade imaginárias, mas. ao
acercar-se surgem os obstáculo s. as nova* pes-
qtiisas, e ei Lo perdido e estonteado. r o caso
dtw cacs de Hyjpo que, tendo um corpo a tlu

Hiar no oceano e nío o podendo alcançar,
resolveram beber a água para secar o mar. e
morreram. E Craíes ditados escritos de Herá-
dito. que necessitavam de um Leitor bom nada
dor para que não ae síógassc na profundidade
e no peso da doutrina.

Só por fraqueza nos contentamos com o que
outros « nós mesmos deparamos nessa caça ao
saber: os mais spios não sc satisfazem e Leu ve-
rá sempre caminho percorrer para quem vier
depois, c ute para nós »e agirmos de outro
modo. Mossas investigais só Chègarao ao
Tmi no outro mundo, Contentasse é sinal de
laka de fôlego nu de la^idao. Nenhum espirito

generoso se detêm por si mesmo, ante* vai
sempre para diante c além dc *tuu Torças. Se
tijn sc afana, nao se apressa, não acua. não .se

choca, não gira sohrç si me^iUo. ê porque não
esLi vivo. vegeta. Suas buscas não têm forma
nem \~m: aJcíTtenia-se de Admiração, dc posqui
sas. dc dúvidas, o que demonstrava Apoio
falando scrtiprt com duplo sentido, obscura e
oblÈipEyrncnte, não nos dando salisiação e sim
despertando nossa imaginação, e excitando n.

Trata sede um movimeujo irregular, pcrpliuo,
S',

!

ru molde e sem objiíiivo* cqja* invenções &ç
ciuinmitom. se sutiedem c se onam muiua-
mcncc:

4, A&sim se vê iKi strroio contem-
piando
a agua que apek ;i águu vui corre n
do.

em uma ordem etemamensc Igo al,

A àgusi persegue n agua que foge,
n qual outra persegue lgualincni£,
Uma por uliLtíj é empurrada
e uma precede sempre a outra.
A água segue a água e é va ri tive L.

Mas o rio ê sempre o mesmo,
íimitãveL 5 * ?

J

,rT

Interpretar as interpretações da mais iraba
Jho do que imerpretur a própria mis*. ma-s
escrevemos mais ILvroí sobre livros do que
sobre os assuntos mesmos : comcntamo-nos
uns açs; outros. Há excesso de comentadores

1

4

2 La Bú£líg paráfrase do Qrfandi? Ftirioiu.

mas escassez de autores. A principal ciência
do século consiste em entender os sábios: nàn
ÉSlã nisso o hm ü Leimo de nossos estudos?
Nossas cptnÈcks suatentam-sc muiuamenle.
uma serve dc degrau à outra e assim acontece
que quem sobe mais alto e maior reputação
adquire não tem em verdade grande mérito,
pões não fez scnâo superar dc um átimo o que
vem logo abaixo.

Quantas vezes, e quiçá to lamente, nào
ampliei meu livro fazeníln com que falasse de
Si mesmo? Tolice- mesma porque devia ler mu
lembrado do que digo dos outros: ‘‘todas essas
olhadelas na própria obra atestam que o cora-
ção sente por ela. muiia ternura: c* mesmo
quando a maltratam e fingem despreza Lu. na
realidade não fazem ncni-n disfarçar o amor
materno". £ o que diz Aristóteles, acrescen-
tando que. a estima e o desdém dc si mesmo se
traduzem com c mcsírti> ar arrogante. Tenho
contudo uma desculpa: cabe- mu o direito á
mraor Uberdade, porquanto é prccisamcntc de
mtrn mesmo c de meus escritos que trato neste
livro; müü não sei nç aceitarão a desculpa,

LuUru. fVA Alemanha, provocou mais dó vi
das c di^nsófôl acerca de suas idém* do que
teve a respeito das Santas Escrituras. Tudo é
i[ue':iàí.> ds palavras e vc rc»olvc com palavra x.

Uma pedra é um corpo. mas. se perguntarmos
o que i: um corpo, responderão: substância. E
quç ê subütâncin? etc. Tntcrrogacb deusa
mjinctrri, qualquer um togo sfl sente acuado.
MihJumí umri palnvra |>ar outra, as mais das .

vc/us dtsconliecida. Sei o que é um homem.
mjfi wi menos o que seja um animaf, um mor
;nl. um .^cr dotado de razão; paru ífbariar mc
dc umn dúvida impingem me ires; ê .i cftbeç:i
i.!n hidra. Soerales indagou tíc Mêuon gjp que
consistia a virtude. "Hâ" t respondeu Mcr»on P

“virtude dc homem, viríüdc de mulher, dc
Tnajjistrndo. de narlicular, tle erínnça, Ue
vçlhof fcá

ÓiÍTni)
,

\ observou Sócrates,
"andávamos u procura dc uma viriude c dão-
rnts um enxame." f azemos uma pergunta c
respondem- nos com um punhado- de inlciTõgn
çíics. Aisim. jhsís, como nenhum faio nem
forma si? íLMSGmclha intcirtliTwnte íj outro, iam
pouco difere por completo. Se nossos rostos
não sc parecessem, não poderiamos distingir
o litmiem do hichü:; c se ló-sicm tdênôç-ij^. um
indivíduo não sc distinguiria de outro. Tudo
comporta alguma semelhança, mas fl identi-
dade com um dado exempb nunca c absoluta;
coiisegu in temeu te, a relação ini crida da expe-
ricncíy c sempre imperfeita. Entretanto, as
comparações ligam rsç entre si por aljíurria
parre

; c o que ocorre com as leia que, medianíc
intefpremçócs sutis, forçadas e indireia^, adap
tamps ík>s casos que sc vão apresentando.
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Sendo as leig éticas as que regulam o
dever particular de cada uni consigo mesmo

tão difíceis ele se estabelecerem r não hã
como estranhar que as que governam a muitos
o ^íjam mais ámda- Cor sideras ai formas da
justiça que nos rege; sao um autêntica l*s*ému
nho da imbecilidade humana, tal o numero de

conirudiçõeb e erreis que computam, E 0 fato

de depararmos com tamo rigor e tanta indul-

gência ao mcjmo [empo na justiça. prova que
há membros enfermos no pfüprio COípfl e

essência da jurisprudência, Ncsic momento
mesmo em que escrevo, alguns camponeses
vêm avisar-me de que encontraram à entrada

da Horesta um homem moído de pancadíi-s e

que lhes pedia água e ajuda para crguer-se.

Não ousaram aproximar-se, dizem-me, e fu gi-

ram com medo dc serem presos por policiais

(como In/cm estet Cóm quem ê visto ao lado
dc um cadáver) e terem dc explicar o acidente,

y que seria um desastre para cies. sem o
dinheiro nem oü meios Com que provai sua

aiocência, Que podia censurar lliçs? fi certo

que.-Jicíidcndo a seu dever dc humanidade, se

teriam Comprometido.
Quantos inoccrucs sabemos isfçtn sido puni

dos* sem culpa sequer dos juízes? E quantos 0
foram que não conhecemos? Eis um fu to oçqr
rido há ttmpos. Uns indivíduos ião condena
dos por homicídio, cjá se ia executar a seMEnçíi
quando os juízes são informados por oficiais

dt justiça dc um tribunal dc instância inferior

de que seys presos acabam de confessar

categoricamente a autoria do crime, o que
esclarece por completo a queaão, Deliberam
então os juízes sobre se se deve sustar :* extçu

ção da Jítn tença jâ proferida; ponderam o me
dilisinu do cano, e as eonsvqiíénciâ* qut

podem advir para os julgamentos futuros: e
concordam em que a sentença era válida por

quanto juridicamente certa. B oe pobres diabos
foram enforcados cm Uoloeunslo ao forma-

lismo da justiça.

Filipe da Maccdõnia, ou outro qualquer,

n&o sei hem. resolveu lcma questão sçniethíLmc

dn Mjguimc maneira t condenara um indivíduo

;t pagai 3 outro forte indenização e Lcmpos de-

pois verificou-se que julgara iníqua mente. De
LiTii lado havia n interesse da causa que era

justa, dc outro a razâp das formas judiciais

que tinham sido honcsiamente observadas* Fi

Lipc munduu que confirmarem u sentença c dc
seu bolso ressarciu os prejuízos sofridos pelo

condenado. Mas o caso tra reparável, en-

quanto na questão precedente os réus perde-

ram a vida, Qii-imas Condenações mais crimi-

nosas do que a crime flàu livc u -uporLuHiduiJç

de ver J

3 f»so tudo Leva-mc a recordar antigos prifttí-

pios como este: quem deseja 0 triunio do direi-

to Ptfà questões gerais, c forçado a. sacrificá-lo

nas coisas de menor importância; a injustiça

no pormenor é necessária à jusiiça nn todo. A.

justiça ú coma u medicina: tudo o que é úti! é.

por isso mesmo, honesto e juSIO. O quü Corres

ponde as idéias dos estoicos: “a própria natts-

reza cm boa parte de suas obras age contra a

justiça”. F admitem os circnaicos que nada é

justo cm si; os costumes e as leis é que dcícr-

minam o que C justo í: o qUc o não e, E OS

teodorianos pensam que o furto. sacrilégio e

os aios i murais dc qualquer espécie se justifi-

cam aos olhfflS do sábio, desde que possam ser

LJI.CÍS. Contra isso não hã nuda a fazer c, enmo
Alcibiadcs, limito -me a dizer que nunca, se

puder, mc entregarei a alguém Com direito dc
vida c morte mbre mim e cuja decisão se inüpi

tatá muito mais no ía lento e na Imbil idade dc
meu lidvn&ad-n dn que na minha inoccacia. Eu
iió me lut iscaria diante dc um tribunal com
capacidade para conbcccr dc minhfó boas c

más açôcs c do qual lattlti teria n lemer çomo a

esperar. Uma simples absoívtçic nào pode
síLtiülazcr qus>m tenha feito algo majA do que
nà-u cometer um crime. Nossa justiça só nos
montra uma dc suas -c ainda por cima a

esquerda; quem quer que wja com c!a sal sem-

pre perdendo.

Na China, as instituições, e m artes, que
divergem considerável mente das nossas o que
conhecemos mui, superam amiúde, por *ua
uftcelcncia. o que ocorre ern França. For ossc&

exemplos verificamos a que ponto o mundu é

maior e mufa variado do que ü$ amigos e
pós mesmos mi agiriamos. Alt são enviados
oficiais a todos os rccanios do Império, a fim
de com rol ar o estudo das províncias: e assim
como punem os que prevaricam e roubam,
rommpçn.-mni gencroti&nwiUc ns qnc se condu
í.ém rpclhtjr do que os dem-ajs c fiucin mais tio

que devem. Desse modo não comparecem os
indivíduos perante a

j us liça para salvar -se e

sim pnru ganhar alguma coisa, não esperam
unicamente cqü idade e sina honrarias.

Craças a Deus h nenhum juiz nte falou até

agora como jiiiz, nçm em Causa minha nem em
de terceiros, nem no dvel nem no criminal.

Nunca entrei num^i prilãd sequer para a visi-

tar: minha imaginação iiwnn n coi^a de^agra-
lIiivcI mesmo de fora. Sou iüo ávido de liber-

dade que, st rue proibissem o açesRO a algum
recanto das índias, passaria a viver por assim
dizer incomodamente; e enquanto houver um
lugar em que a jerra e o mar sejam livrei nào
residirei onde precise esconder -rnc, Como
sofreria na^ cu-ndições em que vejo certas pes-

soas. obrigadas a residir em um a dada região

do reino, proibidas cie utilizar as estradas, de
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cnltpT nas cjdadcs e na corte, porque infrin-
;tfam as Seis ! Sc açudas sob as quais vivo
ameaçassem sequer .1 ponla dc meu dedo, iria

imediatamente acnlher me á sombra dc outras,
losse^ onde fosse. Toda a minha j^équena
prudência, empreg^a, durante a,s guerras civis
que nos afligem, em evitar que entravem minha
liberdade de locomoção.
A autoridade das íeis nào está no fato de

serem justas e stm no dc serem leis. Nisso resi-
de 0 mistério dc Síü poder: não tem outra base.
e CSS3 ^ lt:s ba^La. Foram não raro feitas por
íolua: mais vezes ainda l

por indivíduos que, no
seu fídjo k i^uaídfldt, incorriam um falta dt
equidade; mas sempre por homens c portátil*}
por autores irr^ulutos e frívolos. Nada há tão
Sf.tvç, ampla e comumente def^iruose quanto
ás leis: quem as obedece porque não justas, la
hora ern erro. pois é a única coisa que cm Ver
d ade não ido. As lei» francesas, pela sua cort-
lusao c sua tífifcrtiiidadc, presíam-se ã
desordem e a corrupção que se verificam cm
SLja aplicação. Seu conteúdo é tãn obacurn c
u.ssenca ern princípios tào variáveis, que 05 que
lhes desobedecem, a* interpretam, observam
ou aplicam, mal são desculpável. Qualquer
que seja 0 Iruto que 1 iremos da experiência, o
que nos vier do estrangeiro não servjrá para as
nossas LtUtliLutções cnqunntp utilizarmos Lao
rrtal as tei* que non dwios, com as quais au
mi^ lumiJiaruEulosi e que por certo são sufi
t lemes para instruímos acerca de mh dc que
precisemos. kscuda>mc a mim mesmo mais do
que qualquer outra coisa é estudo wnsli
5m lodfi ,i minha llsiea c a minhn metafísica;
1 Dí modo Deu? governa 0 mundo? Qnç
e Sinimbo percorrí a lua? Como. reunindo sua
dupla loice, se encontra eia cheia iodos us
meses í ü^e 00de vêm oh. ventos que comandam
os mares e qual a influencia do que vem do

Quais n» águas que formam as nuvens?
Ocorrerá um. d ia a destruição do mundoJ 4J|ir
' í*roeuraL vòs que o desejo dc aprofundar os
mistérios da natureza atormenta2 4 V* Nesse
grande todo hbajiJonõ' me despreocupado c
ignorante d grande kj gerai que rege 0 mundo:
conhece- ta-ei sufteiemememe quando lhe senfir
os efeitos. Meu saber não pode afastada de seu
Caminho; não se modificará por mim. «erfa
loucura esperú lo; e maior loucura ainda abor
recer me, pok necessariamente é da igual para
Lodos c a todus str aplica. A bo-jidack, 0 poder
de quem governa o mundo eximem -nos do
qualquer ingerência em suas leis, Ah pesquisas
c a£ cóntemptaçÔcs dos filósofos servem ape-
nas dc alimento paia nossa curiosidade. Tèm

u ° Propércici.
n * * L-ucaítú.

razào quando nós aponLarn a natureza; mas dc
que vale. tão sublime conheci mento? Eles falsi-
ficam lhe as regras c no-la apresentam com um
rosto pintado t ião sofisticado que maJ a reco-
nhecemos fiíssa variedade de retratos üc um
mesmo modelo. Deu-nos a natureza pés para
andar e prudência para nos conduzirmos m
vida. Essa prudéneta nao é, como a imagina-
rá171 - um complexo de finura, força c ostenta-
çào; c, como disse alguém., fácil, tranquila*
salutar e eficiente para quem a empregar com
inocência e oportunidade, isto é, naturaimente.
Entrc^ar-se simplesmente ã natureza á a me-
lhor maneira de confiar nela. Como a igno-
rância e a ausência dc curiosidade constituem
um doce e- mnk trave sseiro para descansar
um,i calaça cquil ihrada

!

Gostaria mais ck entender bem íí que se
verifica cm mim do que compreender perfeita
mente Cícero, Na minha cxperscncia própria já
lenho Com que me mrtinj- --:ábio. desde que
“Irrite para séui tsnüinaíncnltJS. Qüuui wc \çm
hm do papel, feioquç fez quando tomado dc cò
tci H e a quí cmsssos essa lebre 0 impeliu, iá
sabe a que ponto UEttn tal paixão c lamcruável
c nao precisa que lho diga Aristâldes, Quem
se ruuLhrda dos males dc que Ibi vítima, ou d-e
que hc viu aj-civüçadõ, c d uh cireutiitânciss 3em
gravidade que 0 puderam perturbar, já sc acha
preparado para as aaiiaçòíss fnntras e conhece
xu a condição, A vida de Césiir nãi* nos oferece
mais exemplos do que a ciossíu porque tanto a
de um impcredur como a dc um homem vulgar
H.-iti vidiLs (tu murtas c sujeitar: a ukIox os aii-
<lcmc.s Si li manos. Escutemos nossa experiência,
C veremos que nris d w. tudo uquiln de que
ternos necessidade especial Não c um lok
quem não desconfia jifinul de seu juízo, sc
reconhece icr sido por dc enganado mil vezes?
Quando rne convenço, diunse do* argumento h

qin; mc apresentam, de que minha opinião é

errônea, não ú tanto n ignorância que ^ evi
díiicia a meus rthm -crín pouco i-

minha fragilidade que corisTaio, è n traição de
mmba Intel igêndiíL e chego a conclusão <fe que
ludo está & exigir reforma, Fm todos os meus
outíófi erros, ajo da mesma mundra e Liro
fjeafiu regra grande proveito na vida. Não olho,
no L-aííü, o fítiLi, como uma pedra em que
ocasínualmetiTe tropeço; 0 que elç me reveta é
que. possivelmente tudo precisa ser rcvísui e
reajustado. Saber que dissemos ou fizemos
uma Lúlseu. pouca importância (em; o impor-
tante c saber que somos tolos. Os maus passos
que minha memória me fez dar, mesmo quan-
do mais confiava nela, não foram inúteis Hoje
pode «la jurar -me que e*tá segura de si, não
acredito mais, e qualquer objeção que opo-
olifun a síu testemunho, põe me de sobreaviso.
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Não ousaria contar com ela para afeo sério,

nem endossaria quando se trata de coisas exe-

cutadas por outrem, e se não fosse porque o
que faço às vey.es por falta de memória fa?,em-

no os outros por má fé. daria por certo o que

sai de boca alheia mais do que o que sai da
minha- Se cadá um observais: de perto as cau-

sas e os efeitos das -paixões que o dominam,
como eu estudo as minhas vé-las-ia aproxima-
rem se e lhes* atenuaria a violência- Ntm sem-

pre no.s pegam de improviso pela garganta;

ameaçoudonos é que começam, c cm seguida

nos invadem $ pouco e pouco; “Assini o pri-

meiro sopro do vento clareia o mar. incha o,

arma suas ondas- c sos pouç05 leva até as ntí-

vens as águas dos abismos34 5
.

11 O julgamento

Ocupa ern mim -u primeiro lugar; ao menos
«Ibrça-se por isso. Deixa inteira ti herdade a

meus apetites; nem o ódio, nem a amizade,
nem a afeição que dedico u mim mísmo o alte-

ram ou corrompem; e se ele não pode modifi-

car meus outros elementos a seu modo, não
permite, ao menos, que o deformem.

Ü conselho dc nos conhecermos a nós mes-

mos deve ser de importância capital, por-

quanto t> deus da ciência c da luz lê-lo gravar

no frontispício de seu templo, como se

Comprecn dtssc Oido o que ttOí podiíL rcíomtTV

dar. Plutão diz que a prudência não c outra

coisa senão a aplicação dessa máxima* e Sm
eratCSn em Xcfinfonte, desenvolve a longa e

minuciosamente* As dificuldades c obscuri

d ades de cada ciência, só as percebem os que a

conhecem, porque é prcçiso um edrin grau dc

inteligência pum saber o que se ignora; c

empurrando a porta que verificamos sc estn

fechada, Foi o que deu origem a esic afonatno

da cscóia de Platioi "os que sabem, não pre-

cisam investigar porque sabem, porquanto

para faze Lo ê necessário saber que se investi

ga". Assim, conhecer sc a, sí mesmo significa

que embora todos se mostrem muito afirma-

livos e síuLsfdtos e se imaginem bastante

entendidos, na realidade mudti sabem, como 0

democutra Sócrates u EuiLdcmo, Eu que penso

desse modo, vejo nessas pahivrns. uma prnfun
Jidade ião variada e infinita que t> qut aprendo

não comporta outro resultado senao o de me
fazer sentir quarto mc resta ainda por apren-

der. Ã minha debilidade, tão amiúde reconhe-

cida, devo a inclinação que tenho para a

modéstia, para a obedieneia ás crcnçaí que mc
prescrevem, pura a serenidade e a modera
ção nas minhas idéias, bem como o ódio que
experimento contra a arrogância importuna c

bei Lousa, inimiga figadal de Ioda disciplina c

14 h
Virgílio.

dc toda verdade, dos que sò creem c só con-

fiam em si mesmos. EscuUi^os e vereis que,

qualquer tolice que digam, sempre se expres-

sam em um estilo de profeta e legidador-

“Nsda c mais vergonhoso do que

afirmar t decidir, ames dc compreender c de

saber 21 * fi ?” Aristarco dizia que só se haviam
encontrado outrorasCLe sábios no mundo intei-

ro. c que cm sua época fora difícil descobrir

sete ignorantes; não teríamos m?is razão do
que dc para dize- Lo de nosso século? Á afirma-

ção e a obstinação são sinais evidentes dçestu

pidez. Hã quem besje a terra cem vezes cm um.

dia e no entanto continue a provocar, mais

afirmativo e obstinado do qut nunca, Dir se La

que lhe infundiram uma aímanovac lhe retem-

peraram as forças
„
c Ehc acontece o que ocorria

Com aquele ftlho da Terra que se fortalecia

com ai quedas, “renova as esgotadas forças dc

seus membros ao tocar a Lerra 3 4 ?i|
. Pensa o

+

mducil cabeçudo que adquire, nuvu engenho
para iniciar uma nova Uiia. H por experiência

que acuso a ignorância humana dc ser o que
produz de mais seguro a escola do mundo. Os
que nüo quiserem admitir minha opinião (cm

verdade sem loei sequência) ou hesitam ante o
que vÊem, hlo de concordar diante do pensa-

mento de Sócrates, o mfisire dos mestres* dc

quem Antislenes dizia a seus discípulos:

"Vanu.j.s ouvir Sócrates; ai serei um discípulo

como vòs," F-ssc mesmo filósofa, dissertando

acerca do dogma estoico, de que “a virtude

basta para assegurar a felicidade da vida, nada
mais sc nceCiihtiariiju". acrescentava:

,h
a nÜo

,ser du firmeza dc animo de Sócrates”.

A ntçfiÇftt> q-uc de Há muko aplico cm anali

sir me, habilita rne a julgar com algum disccr

nimento 0,^ outros F! de poucas coíbas fulu

com mais exiu) c compeiOncia, Ocorrcu-mc
não raro distinguir com mais Justeza du que
cies própri-ciü a\ boas ou más diÊpmiçocíL em
que sc encontravam meus amigos;; alguns

houve que cspiuuei com u exatidão de minhas
observações e que pus de sobreaviso contra hL

meSmuK. I LhóiI i.uílLü desde a tulaucLa a estudar

minha vida olhondo^mc na dc^ outros* adquiri

umn aplidno rcnl n escrutadas; e quando me
esforço, poucas eoiíias mc cicapam das que ae

verificam ao redor év. mim c possam auxiliai

rne nessa Larefa; L^ionomias. raciocínios, cen

dCnCias* Tudu estudo; o que euiivém Cvilur - a
que cumpre imitar. Púr percebo em meus
amigos, pdo que fazem, o es Lado de alma em
que se acham, embora não vise com isso clas-

sificar em generos e espécies essa infiniLa

1 i C Ciccro.
341 Lucanu.



variedade de ações ião diversas pela sua nalu-
reza c forma, e cm seguida jumà-Jos em ciasses
e divisões conhecidas. ‘pois fora impossível
enumerar todos os nomes e espécies, ião nume-
rosos sao 1 4a

. Os sábios falam e ex-pressam
suas- ideias mais específica c minuciosamenle;
mas eu, que 50 sei e vejo u que o uso mc ensi-
na, apresento as minhas sem obedecer a regras,
ao acaso e pancéladamedic, como coisas que
não cabe dizer em conjunto edeuma vez, pois
nada se impõe pela harmonia 11 a$ almas
res como as nossas, A

t
sabedoria c um edüícío

sólido e que constitui, um todo: cada peça
ocupa seu lugar certo ç iraz fhe a marcai
J “

5omeiiLe sabedoria kc encerra ioda cm
mesma144 ". Deixo aos artistas — c não sei se
o conseguem cm se irai ando de coisa tão for
tu ji.a — o cuidado dc distribuir por categorias
a variedade imensa dos aspectos, fixando c
ordenando a nossa inconstância. Nào emente
acho diíuril ligar nos&js atos uns aos outros,
rnu:, ainda encontrar a qualidade essencial dc
cudu um. suscetível dc defini lo de um modo
específico, já que sào tão variegados e numero-
SOS,

Afirmava-se que Persoj, rd da M&Ctttánia*
ern'1 um homem rafo, porque seu espirik? nàí> se
preocupava com nada. não fkava cm coisa
algum íi e porque ele levava assim iodos os gé
neros dc vida com hábitos ião livres c cam
biamus que nern de próprio rtem os, outros po-
diam saber que tipo dc homem era. Penso que
o mesmo, pouco ma es ou menos, se pode .afir-

mar dc tudo mundo, E em particular dc
alÊueni que conheço, a quem *c aplicaria me
lhor ainda* grelo; nik;i (cm sossego, vui dc uiíi

extremo a outro sem motivo plausível; íua
vida sem brilho não mosütt ncin reveses,
nem contrariedades sérias: nâo icm rienhu-
mu qualkhide nitidamente caracterizada; tdcle
se dlr£i pmvnvdmciuc um día que procurou
tornar-se conhecido como um ser impeu^
irável. (i preciso ter ouvidos duros para escu
lar um julgamento franco; c como poucos 0
suportam sem revolta, OS que se nrriscam a
prestar- nos esse .serviço d ao -nos uma prova dc
amizade pouco comum, pojs mí o urnor jusri

dca que nes firam c ofendam para beneficiar
nos, Adio difícil julp.iir alguém ciyos dcfciicu

superam as qu id idades L e Platão imptvü aujub.
tres condições: >er capa*. ser generoso c ser

ousado,

Pcrgumaranvmc de uma feita o que m pen
sava que fora capaz dc faàer sc me houvessem
empregado na idade de servir, Aquando um
sangue mais vi™ corria em minhas veias equt

:iJfl
Cícero,

a velhice invejosa nào tinha ainda embranque-
cido as minhas têmporas1 5Ü ". Nada, respondi.
E congratulo-me por não saber nada qu-c me
buuvcra toriUidu escravo dt íiiguém. MüS fora
capaz dc dizer verdades a meu senhor e criti-

tar-lhc os costume^ se ele quisesse. Nào o fi-

zera em teoria, valendo-me da filosofia, o que
nao sei fazer c que não creio Lenha modificado
realmentc quem n sabe, mas observando^} em
dei a lhe, nos momentos oportunos, julgando
seus fdtos e gestos um por um, -simplesmente,
naturalme nic. nos.tr ando-lhe o qut pensam
dele e não o que lhe asseguram 0.5 cortesãos.
Nenhum de nós; valeria mais do q-uc os reis, se.
Lomo des. vivesse cuntinuamentc corrompido
por essa Canalha. E como não hão dt sucumbir
a essa corrupção, se 0 próprio Alexandre,
grande rei e grande (Ilóscifo. não põde preser-
var -se? Eu (cria tido baHtanrc fldciÍdadt.% jsllga-

meniu e liberdade para isso. Um tal oficio não
seria remunerado, sem o que perderia sua
eficiência e seu mérito, pois é cargo que nào
poderia ser preenchido por qualquer pessoa,
não tendo a verdade o privilégio dc sc manifes-
tar a qualquer momento c propósito. Por nobre
que seja, seu uso Líim seu* limites. Acontece
não raio qüs H dada a nalure/M d:ts coísas h dizer
a. verdade ao ouvido do príncipe pode ner

contraproducente c mesmo injusto- Uma cri

Jica. merecida píide aplicijj *0 erroneamente,
porque ü intcrcgsç do conteúdo deve por vcííés

dar prioridade às exigénciaíi imediatas da
conveniência. Píim i;d cargo eu indicar tu nm
homem tiui^lViio cirni a sorte, '‘que quisdciu scr

0 que é e nadei mais-1 h1+\ de situação social e
fínpncçjra regular. Assmi, por um lado não
Leria receto de. mok.stando o prineppe. prejudi-
car ii própria carreira e> por ouiru* podería
COmuniear-se com ioda d&ssc de gente, Propo
riu tunibcm que somente umu pe^suu ocupasse
0 cargo, pois atribuir tal liberdade c familiari
dude a muitos açarfetaria uma perniciosa
irreverência, FinjiLinenit exigiria de um tal per-
sonagem uma estrita djicriçiu>-

Não há como acreditar em um rei que se
vanglorie de suportar os ataques de seus ini-

mi£os quando, pura corrigir proveitosa
mente, não íceiTh ;t liberdade de linguagem de
amigí),. tnnto m.l4.i^ quanto rtlUi *e lhe ped*;^ Ouça; i.udo o maia c de :-;ulL própria
14 içada. Nao iiã hoincrifi que mais do que 0
príncipe necessitem de sinceras c livres adver
léncias, Levam uma vida pública c objeto
de todas ;js curjosidadeí; e juízos, tl, como
sempre lhes escondem iudiu. acabam íncor
rendo nas lfuí de Lodos, quando* com um

»** Virgílio.
* hl MareiiiL.
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pequtno esforço, o teriam evitado, sem dano
para suas satisfações próprias, câo-snmente
ouvindo C.ScLareei mentos oportunas. Fm gora,]

Oü favoritos íUtfllajn para seus EEiLero.-íses pes-
soais mais do que para os do seu senhor; ç lo-

gram êxito com isso, porquanto. infellzineme.
oü verdadeiros serviços que um autêntico
amiga pode prestar a uni soberano rudes e
arriscados. Por isso exigem, aSern de mutia
afeição c fj-anqLnrza. muita coragem.
Em suma, todo este ensopado de frases aqui

jogadas aEgo confusamenu- constitui umaespe
cíe de registro das cs pertencias de minha vida.

No que çonceme à saúde do espírito, fornecem
elas mútuos exemplos instrutivos, Conquanto
laçam o contrário do que dissí e eu mnmo fi z

.

Quanto á saúde do corpo ninguém bá de falar
com maior experiência do que eu, c ofereço a
em toda a sua pureza, nãa al urrada por aiMifi

cios ou preconcirtos. e quando se trata de
medicina ela eütã ã vontade; a razão cede-EJic

seu lu^ar. Dizia Tíbério que bastava ler vivido
vinte aros para saber o que nos convém e o
que nos ê nocivo; e poder, punamo, dispensar
o médico. Deve ter aprendido isso com Sócrn
tes, o qual recomendava a seus diüdpirios,
como extudo principal, o da própria saúde,
acrctscnmatido que um homem tte N>ni sensoí
dmpfcsmcnle eom observar véu* atos, sua
in inteira de corritf e beber, devín distinguir,

melhor do tjiiL* o medico, o útil c o prejudicial.

Proclamando a medicina que Alenta seu*
mandamentos na eu per tenda, obrarvn Platão
que o médico prceixivii então ter lido vii ima
de codas as doenças que pretende curar* c nas
Circunstância em que lhe cumpre pronunciar
íe. Assim, para curar a sífilis devia primeira
inence contrai la. Nesíes médicos eu confiaria,
üs outro# agem como quem* em segurança,
pinta sobre a mesa mares, portos e recife* e
passeia põr eles um navio de brmquedo l na
presença 4a realidade nào saberia como
conduzira. Descrevem os médicos nossos
matçs como um pregoeiro de aldeia descreve o
cüvaio ou o cão perdidos, dizendo a cor do
pelo. o tamanho e a raça, mas incapazes de
rcconhccÊ to se lho apresentam. Por Deus, üo a
medicina me prestar um dia algum serviço di-
ca*. Puó deixarei dv prodamüf ; 'enfim, eis

umí citnuu de resultadoi palpáveis 11

As aneí que nos prometem a saúde do
corpL> e da aima muito prometem* mas não lia

nenhuma que cumpra menos £uas promessas.
Enire nós, os que exercem essas profissões são
os que menos mostram sua eficiência; pode-se
dizer ddes que vendem drogas medicinais, mas

y %i Hojieio.

não que sejam médico*. Vivi bastante para que
me julgue no direito de expor as práticas quir

me Levaram ião longu. Quem o quiser tentar

que atenic par 3 minhas informações, Elis algu-
mas dessas práticas que relato ao sabor da
memória. Embora minha maneira de ser tenha
variado de acordo com as circunstâncias, ver-

tas práticas foram seguidas mais do que
outras; relato aqui as que empreguei mais
habituaÈmcnte até agora.

Doente ou com saude meu modo de vida é

idtíTKieo- Uso o mesmo leito, as horas de refei-

ção não mudam, comu c bebo as mesmas coi

tas: nada acrescento nem rd iro, apenas faço o
qui- exigem minha disposição e irteu apciitc

ConsíiKfc minha saúde cm manter sem pertur
baçães ty meu estado habitual. A doença acar-
reta por certo uma ruptura de equilíbrio cm
certo sentido* tu as se ouvisse os médicos, des o
provocariam cm outro sem ido c assim com
ajuda dc sua arte c dc meu azar estaria

eumpIciaMicriLü transtornado. Croio firme-

Tnenie nisto; não podem prejudicar me as coi
sas a que estou há Unto tempo acostumado:
nossos hábil os moldam nossa vida a bd
prascr, cdmo a bebida dc Circe que modifica a

nossa natureza a seu laiaiuc. Quantos povos. a
dois passos daqui* nãu consideram ridículo õ
rtOSSO medo do sereno? E como zombam disso
os nossos campónios ! Um alemão Iknrs docn
te 5-C dormir em colchão; ao italiano repugnam
as penas; e n frjinces nÈio passa sem eoríinas e
lareira* O csfômago de um ^panhnl não resis:

tc h hossn allmerunção, nem o nussti cm beber
como o s suíços Fm Auiisburgo um alemío
crilicou mu a lareira com os mcstno^ argumçn-
(iw que us.inios contra seus fogareiros. Em ver
d:ide a calor pesado e o chglru de combustível
que empregam sufocam quem não está hab
ttiado; pexMialmcnlí não sinto es^ cfciUs. Mas
esse enlor c igual e onn^tome, global- não pro-

duz chamas nern fumaça; não sc recebe o
vento que se introduz pela chaminé, como cm
missas lareiras. D sisrmta de aquecimento
suporia portanto a comparação eom o nosso.
Dizem que uuirora em Roma o fogão *e síiu;t-

v & lora de caüíi e o calor era inirod ozido por
tubos que serpenteavam no interior do^ cómo-
dos e o espalhavam por ioda parle, fi o que nos
descreve Séneca em algum trecho que não
recürdfi. Todo calor provenienie da fogo inc

enfraquece e entorpece. Eveno dizia que o ibgo
é o melhor condunenio íSíi existência; eu profi
ro qualquer outro meio de fugir ao frio.

Não aprecia mo-S oe vinhos do fundo do
tonel; gosiam detes em Portugal e servem no
às mesas dos príncipes. Na realidade, todo
povo tem costumes e usos que não xomenlc
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sao desconhecidos dos outros como ainda lhes
purecem estranhos c bárbaros. Que pensar
deütc povo qué so :íicclí.íI testemunhos escritos,
que só acredita nos homens quando falam por
mdo de livros, e na verdade se c idosa? Nossas
to

f

ices, a seu ver, adquirem. dignidade quando
impressas:, e dizer

LL

li" è para ele muito muis
importante do que “ouvi". Por mim + dou igual
valur ao que sai da boca como ao que vem da
mão, set que sc escreve tão indiserctamente
uoma .se fala, acho meu secub igual aos outros
e aercdilp tanto em um amigo quaiuo cm um
macrdbio c tiu que vejo como no que escrevem.
E assim como 05 antigos autores acham que a
virtude não é maior por scr mais vdha. não
3>enso que a verdade seja mais real por ser

mais amiga- Amiúde declaro que é pura tolice
recorrer a exemptus alheios e escolásticos;

«Ossa época fornecç-nus um tão p.rande núme
ro deies quanto épocas de Homero c Platão.

Nao provirá o nosso erro dc emprestarmos
mais veracidade ás clEííçqcs <I(J que ao que
dizemos? Como se. apoiatida~nüs cm Planiin.
provássemos mate do que cm nos atendo ao
que vemos em nossa aldemí Ou provirá do
faio de não termos suficiente inie%iftciíi pura
juirtlisar c realçar o valor c Llrar eunvluscki* Jc
que ocorre ao redor dc nõü? Não há como
admitirmos que careçamos de autoridade para
dnr crédito a nosso testemunho, pote entendo
que 115 coisas mais vy [gafes c comuns poderão,
se soubermos esclarece- las, colocarnoa (m
presença dos maiores rnilsigrcís da natui-ezu c

Ibfnecer nos os inais ituiravilhôsc^ exemplos,
cm particular se nos reter irmos àn açoes
humanai.

PremigSLnioi cm nosào afcsunto, Aftetóidcs
diria que Andron airavcí.sara os descri óí da
J..íbsa sem beber i pois eu conheço um cavi-
lhe iro que já desempenhou com dignidade vã
rios cargas ç que assegura ter ido lk Madri :i

UsUni. em pleno verão, sem beber um gole. È
um homem forte para sua idade e que nada rc’

veta dc estranho em sua vida cotidiana, a nao
sur ficar dois ou três meses por mo sem beber.
Tem sede, mas deixou passar, guran lindo que
o desejo sc dissipa facilmente c que, se bebe, è
aniE.^ por capricho do que por necessidade nu
prazer.

hJão faz muito, encontrei um dos homens
mais sãbijis de Frunça. e não menus rico r Tra-
bíUlhav^ em üin çantn da sala, guarnecido dç
tapeçarias, e ao redor dele fazia n criadagem
grande ruído. Contou- me, e Sèncca diz n
mesmo dc si próprio, que aquek alvoroço çra
útil. c como que lhe ajudava a concentrar as
idéia*. Estudando em Parma* trabalhara tanto
ti:rnpo em uni locai de onde se ouviam conti-

nuamente 43 baralho da^ carruagens e o iumul
[5 da praça, que se habituara não sOmcníc a

não se incomodar com isso mas ainda a não 0
poder dispensar. Sócrates respondia a Alc i hin-

dus - que se espantava com vê-lo suportar a gri-

taria contínua da mulher:
IL
é turno o ruído

comum do engenho, não atrapalha a produ-
ção”. Eu sou o contrário, distraio-me faciS

mente; quando não estou bem disposto, é-me
insuportável 0 menor zumbido dc inosquiiu-

Séncca em sua juventude aplicara- se em se-

guir regulamente o exemplo dc Séxtio. u qual
não comia nada que Ltvesse vida; a experiência
durou um uno e lhe foi proEicua, como nus
informa. 5õ renunciou á dieta para que não 0
suspeitassem dc ser partidário de certas reli-

gioes_ nov tis que a propugnavam. Seguindo
também a recomendação de Al a lo. não dormia
cm coJcJnio mole, o q-je iur :i.té murres-. O que
os costumei da época induziam u julgar urna
prnva dc aupitr idade, é hoje enn siderado
requinte.

Os citas e os indianoi nàu divergem mais dc
num, cm sua maneira de viver, quC o^s tncus
criadoSi Retirei por vezes da mendicância jo-
vens que, üpós algum tempiu Abandonavam o
htvíço que lhes tlcra para retornar :i seu modo
dc vida antigo. Um encontres, que jurnavn
m 1.3 riscos nas runs para comer ü que não sionsc-
vii i desvia dc sua indigência nem com recum
pensai nem Cf?rn ameaças. Oi miseráveis,
assim como os ricos, têm ^cus prâzere^ e

magnirteénçiaí. sua hierarquia e dignitários.
Titis efeitos decorrem 4ÍEJS hábitos os quais nos
amo I dam u seu gostn. de niüdo que, como
aconselham os sábios, convêm atermo-nos 305
melhores, não *iumenlç pfirque líssm mai^
acessíveis sc tornam, etimis tombem porque
as^m nos preparamos pafa ;j> mudanças
pí)Ssívci«, céu mtEhor aprendi^agcitl que
podei nos fazer, Minha melhor quul idade con
mie em^ser ilcuivcl e pouco obscinadO, Tenho
fcnçEirtiiçoes mais puÉ,yjaís, que me ssts mais
agradáveis, mas com um pequeno esforço ufu:-,

to- as ou m çonínuio. Oá jovens devem mudar
á-s vezes dc, regras de vida para despertar seu
viajor ü impedir quç se amokçnm. Não há nqda
mais tolo do que sempre se conduzir em
nhedieneta a uma mesma disciplina: ^Se quer
transpcrior se até o p.ri meteu marco do cami-
nho consulte seu tratado de astrologia; ac irri

tou o pílio. esfregando- o. prúvidateie para que
o colíriü fabrique segundo aeu horósco-

Que cometa alguns abusos, pote de
outrj míLiidra o menor çxcesso lhe será fatal

!

O que hã de pior para um homem dc ceriu con-

Juvenal.
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dição sociaí ê ser obrigado a um gênero parti-

cular dc vida. etn virtude dc sua exagerada
delicadeza. É o que acontece quando nâo kc

possui a capacidade dc se adaptar a quaisquer
exigências, Hã então que não fazer, por impo-
lência. q que fazem 05 Oulros; e as pessoas de
semelhanie Lempcramento devem ficíum casa
com seu regime. Uma tal atitude é sempre
inconveniente., mas na profissão militar consti-

tui um vicio insanável porque o homem de
guerra, como dizia Filopémtrt, deve estar aoos
iumado a todas as mudanças e irregularidades

da vída..

Embora tenha sido educado no amor ã liber-

dade e à indiferença^ ao envelhecer habituei-me
a certas maneiras de agir fa idade não me pei

Ttairc'mai& corrigir me) c o hábitOL sem que o
pcrccbcs&e, ]ü imprimiu em mim sua marca t

muitas coisas já cun sidero difícil não hs ramer

ou a^ faster difcrcntcmcnte. Não pusso mais
dormir ao ar livre, comer entre as refeições,

dciiar-mç após o almoço, ou o jantar, sem pcki

menos trc> horas dc intervalo; ler r dações com
minha mulher senão antes de dormir, suportar

0 suor no meu corpo, beber ãgua ou vinho
puros, permanecer durante muito tempo com a
cabeça descoberta, cortar o cabelo depois da
refeição. Não premindo dt Luvas como rs ao
fico sem camisa c é-mc necessidade
iâvar-iftc pdíí manhã e m levaútir-me da
mesa; julgo imprescindíveis um dossel s eorík
nas. Comeria, se preciso, sem toalha, mus não
pessõ ficar sem guardanapo como os alemães.

Sujo-os mais do que deu. abãs^e ps italianos,

porque USO pouco garfos e colheres. Lamento
que ntin se lenha adoUdq o hábito dc iroeá los

com cada prato como fazem os reis. O grande
soldado Mario lOmou-sc, fui velhice, muito
requintado no seu modo dc beber e só bebia
erti um copo cspceial dc seu uso particular. Pu
pre^ro igualmemç ççna forma dc copo c não
bebo de t»m grado cm copo ordinário, bçm
como nào gosto de ser servido por qualquer
um - 0$ copos de metal nao mc apetecem, apre*

cio-c* dc matéria dara e transparente; meus
olhos precisam participar do prazer do pala-
dar. Ouiras delicadezas ttesiu ordem impôs-me
0 hábito, e íj natureza prescreveu-me certos

cuidados. Assim é que não posso comer mais
de ^duas vezes por dia sem sobrecarregar 0
estômago, nem tampouco dispensiu totalmcnie
uma das refeições sem tcniir os efeitos dos
ga>jcs, a boca seca c os proicsEo.s do apetite.

Fico incomodado quando me exponho longa
menre ao sereno; de alguns anos para cáquftn-
do, em circunsLÔreiíLR dc ordem militar, a^&im
permaneço a noite inteira, já ao fim de cinco a
seis horas meu estômago sc nesseme* começam

as dores de cabeça e não ^hego à madrugada
sem vomjtar, L, quando os outros vão abno
çar. deito-mc recuperundo em seguida a boa
disposição habituai. Sempre ouvira dizer que o
sereno só cai ao anoitece^ mas um fidalgo que
frequentei assiduamente e in timamente nentes

últimos anos, convencido de que o sereno do
crepúsculo é o mais pernicioso, evita-o nesse

momento e. não se incomoda com 0 da noite; c

quase me levou a compartilhar nâo apenas de
seu ponto dc vista mas também dc suas sensa-

ções, Assim, x\ próprias dúvidas e 03 pesqui-

sas a que nos entregamos a fim de saber o que
c certo e 0 que nao 0 é, atuam sabre noíía
imaginação e res modificam f Os que cedem
sem maior reflexão a suas incl inações, mar-
cham pura sua ruína; ç conheço vários fidalgos
que, pela estupidez dc scuk médicos, sc viram
forçados a uma existência reclusa embora
sejam ainda jovens e fortes; c ainda preferível

rcsfri 6r-.se e pegar um defluxo a perder por
falta dc hábito os prazerei da vida normal.
Tri:>tc cicnçja aque nos priva dc nossas melho-
res horas! Apeguemomos com iodas as Possas
forças ao que possuímos; em geral nós nos
enrijecemos obstinando-nos, e corrigimos
nosso temperamento, como fez César que
dominou a épttepsla à força dc dtagprçzã-lac de
rc^tir-lhe, Devemos adotar as melhores re-

gras, mas não nos submetermos 6 das, salvo
àquelas cuja observação c obrigaioria e útil

Reis e filósofoN precisfim diariamente esvo,-

íÍ3F os intcsLmos; e também as mais bdas
damas. Aqueles cuja vida decorre sob m vistas

do público precisam manter um certo decoro;
a minha è obscura c gozo íi vjmlúfiem dc algu
mas Uberdades naturais; demais sou soldado e

gascâo. um e outro algo indiscretos; posse pois

dizer o que penso desse ato. f. conveniente
realizá-lo ã noite, em horas certat:; consegue- se
peki hábito c eu 0 consegui. Mas não deve nin-

guém escravizar sa a ele, m* envelhecer, a
pomo de exigir Local c âí&cnto espccial T ou de
&c sentir inibido Fora cía hora normal. Emre
tanto, c rnuiio justo que sc procure ler limpeza
í cuidado itsíssc mÍRlcn como em ocuos,
mesmo eni ^ tratando de coisas poaCo limpas:
0 h d ruem é por natureza um animal limpo e

delicado. Entre todss as funções naturais, é
essa a que menos me agrada vçr interrompida.

Sei dt rnuito.4 militarei que saírem dc desar-

ranjo inta^únaji; o meu Lmestino e eu nunca foi

tamos ata encontro marcado, ao pular da
cama. Salvo cm caso ‘de ttoença ou de ocupa-
ção urgente,

Cottío diíía, tião vejo rmíhor meio dos

enfermos Msegurarem sua cura do que o dc
continuarem a levar a vida a que estão acostu-



ENSAIOS — Eli 487

mados; qualquer mudança é prejudicial. Pcwfo
reis par acaso admitir que as castímlm façam
mal 4 m vi ptr%ondír>o uu a um luqueilse? E.

Hlsç o Jeito sr o queijo sejam nocivos a um
TrKmlEinhê_V- Proibindo- Jh cs esses alimentos.
rtijfi somente mudareis <> sçu modo de vida mjs
ainda lhes imporeis uma regra perigosa, pòr
que avessa a seu.v babítos, poiíí nem mesmo um
homem muda impunemente de dieta. Ordenai
u um bretão de setenta arioi que beba somente
aguai prendei um marujo numa estufa; proibi a
um criado basco de passear: vòs os privareis
de movimento- de ar c de luz; '‘Valerá a vida
que sc renuncie a viver para prolongá-la? Sim.
pois Fiãn ereto que se contem no número de
vivos aqueles a quem tomamos insuportáveis o
ir que respiram c n luz que os ilumina

' ' J T Se
nenhum beneficio nos ofçreítnt m medico?;.
L^ttr. ao menos, gc líies Im de atribuir: n de pre-

parar os enfermos puru n morte, solapando
neles o uso do que lhes. dá n vida

São ou enfermo, satisfaço meus apcEtlci;

respeito os meus desejos s lis minhas inclina

Ws; não gosto cic Citrar o mal com o mal c
detesto os remédios, itiaís importunos do que
as doenças. Ter cólicos c sçr forçado a não
L-nmcr ostrun são do ir, males em ve/ de um, .1

£Joenç:.i magon-noí pot um lado, a dieta por
outro. F+ ae temos que enfremar certos aborre-
cimentas. cn fremema los ao menos depois de
atender :to prci/çr, Os homens vècm : rcali
dade ao contrario: imaginam que sõ o que ê

desagradável pude ser útil: dcso.wi!mm do que
è fácil Meu apetite em muitos coibas acomo
dou-se fclizirtcmc à saúde de meu eatãmago;
n=i mocidade os molhos piermu", eram etc meu
agradei; com ,i idade meu íisiômago cansou, e
>i pe^so também. u vinho ç nocivo íios dances,
pois c a primeira corsa que recuso em Lais

cu,stf*i. ( tido o qtie torno é prejudícittl sc me
rÈptip.nn, «

i
midjj, mir^ mrd qunn^i H-nShn k-nn

bitltf, Nenhum ato inteira mente agradável ja
mnis provLveou algum prcjuko a meu org;um
mo; dai ter feito. não raro, tic meu pra/cr a
minha receito.

Adolescente, "quando envolto em u^plên
dtd:t túnica, Cupido dançava ao redor de
mim 1

1

* 1+

. prestei me tão licenciosa c descuida-1

dam^nte como qualquer outra ao pra/.cr que
rnc abraçava, "e óonq matei aigumn gk.Yri

a

iiussjt rsiilsLança ' 5 11

, mais pc(n pcrdqènciá,
entretanto. e duração do qiju pcí (> vigor. Parç
L’cria milagre e LtaJ ic E

!

l_- uj ruJt cuiiíussar a que
poniu era Jovem quandü, pela primeira vez. ne
vi escravizado às sua* leis, Foi um eleito do

1 :i - Pscuclí> Galo.
3 [l a Horáctu.
'**

Ed.

ücuso. pois rtjo estava num dc longe na jdade
da razão e posso comparar o meu caso ao de
QuíJ.riilla que não se lembrava de sua virgirt

d ade: "niuiio eedo tive prEo narií afilas c minha
barba precoce.pasmou minha mãe 3 &7 .'

w

Os midiííos a-dapíam. amiúde c com vanta
Licin. su,is regras

à_
violcndí* dos dc^jos dos

enfermo?;, porque não há ansem, por estranho c
Pernicioso que seja. que a natureza oão aco
miide Chi proveito rujsso. Deniaís, qiiC riTicnsfl

satisfação a Ju atendei n nossa fafitasia 3 l-

isio. a meu ver. ê o que mais imporia. Os mais
graves males c os mais comuns são os que rios

vcto de imaginação; e o ditado espanhol,
“denendame D íus dc mr\ parccc mo Mm pá
i.iesi. Sc, quandu t-stou doctuç, tcnlui algum
ÜL^jo, drlici Imentc u medicina me afastará
delo: 0 O mesmo digu quando OMtOu com saúde.
Mus ò doloroso que, e-m conscqúeticia Ja
adade, tíic Li-ehc adstrilo a apenas C-spurar.

Nà<> k h urte da nicdioina tão absoluta qyç
não eueortircmos em nós alguma razão puf a
lazer o que querumos: itUida surtindo o eiima e
ris liisüs da !u:t, scguntlo Fcrnd ou .scgubdií
Fsc alígero, Se voíwj múdjçü vos proíbe beber
vinh" " 5 | oomer tol prato, iml,oar vus ci oulni
do opinião ctmLráriai a vni içdadc das opiníòcs
u argumentos em maiúria dc medicina assiame
Utdas as formiH. VE tim eoiiatla quí. pura
^ar:ir. sc dtfiscLvn atoruiuni^F pota sedç a pomo
(le jK-ídtr os Kçrtüdoü V dc kjueni zipmb:Lvii mais
lardc outro médico, 0 qual condenava a.-, pres
criçoes de seu colega, Nâo hw muitii morreu
de càlcuioü uni desses projlssiofiak; para lutor
L-onirn seu mal. recorria a umn abstmàieia
i^>inl lii/em fttfth oonfrados que um tal jejum
lhe fora prejutlieítíl, porquomo o secara o lhe
co/ era a n rei a nos rins

Vcrilliiuci que qttundo tsuiu doenco ou
mnchucMilii, fator me can.su c rtc prcjudicu
Iciniii qy^nciii uniii Uiuoor:i qtiiilqucí. I tom
dificuldade c sintu rtiç x.41 l:

l

i- 1 ro| 1 js.

1 o timbre
do minha voz c a tio u exíge um eslorqo, lendo
ocorrido que. ;mi falar ao Duvido dc nlgujT!.

grande por^tmagem do qu;LltjHer ik^uiito tm
porianie,, ms peji-sic 0 ouvime para haiHur a
vo?,.

1 is uma anedtHa divertida; alguém mim:t ls-

L-ol:i grep fa3;iva alíti como cu. Dianc lhe o
prulcsaor que ha ix asse a vqz: ”que mç dc 0
LOm”. roípundeu o rapaz advertido, ui? que
rmorquiu 0 mestre Sugerindo lhe que o hus-
Cassc nos ouvidos daqLscíç a quem s*-' dingissc.
Es tava certo, sob a condição dc que çom isso
quisesse dizer: “Tala segundo o que tens a ua
Ear com v|iivm Lc uuveT,

1 jhhs sç quistaso insi

a 5 3 Miirüid.
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nu ar: ^basta qu<? te ouça, regula assim a Lua
voz

?1

r não creio que livesdc razão. O tom da
voz encerra uma parte da expressão. Cumpre
gradua (o portanto. Há um tom para ensinar,

outro para adular, o» Iro para advertir. Nau
somente é preciso que a voz alcance o ouvmtc.
mas ainda que o Rra c. por vezes, o traspasse.

Seria inadmissível que um criado por mim
repreendido em tom nspido me viesse obset
var: “laíai-mc. senhor* mai^ bajxo, que eu vos
ouço perfciiamertLe*.

llHá um tipo de voz apro
priado aos ouvidos, não pela sua magnitude e

sim pc!a sua qualidade 3 &s.~ Metade da pala
vra pertence a quem Tala c me* ade a quem
escuta, e este deve preparar se para rcccbè-ln

eomo &e preparam para rcccbci à bofa os joga-
dores dc pelota. de acordo Con a força e a

direção do lance.

Ensttiou-mç: ainda a cxperieticiá que nós nos-

perdemos por falta dc paciência. Gs males tem
sua vida, com È imites determinados. suas duen
ças c seu estado dc saúde. A constituição dos
doenças é organizada da mestria maneira que a

doy animais. Tem sua evolução, sua duração
risada jíL híii origem; quem as lenta iihreviar.

impondo lhes a sua vontade, prolonga- as o a*

multiplica, cxcila-as cm lugar de apâziguã tec*.

Sou da opinião de Crancorr não há como eon
irariar os males com ofosE in&çio, nem deixar
que nos dominem por falta de energia dc noss^
parle; cabe etdcr naturalmente, de acordo com
sua condição e n nns-in. Deve . üc dar passagem
às doenças, e çrcio que não se detém cm mim
porque não as molesto: livrei’me de alguma
que passavam por tenazes; deggjftiarim sc

sozinhas. sem qyc A mt interviesse c mesmo
em mc opondo às regras da medicina. DeixC'
mos que a natureza uja por Sli da entende mc
[hor dü que nós dc seus negócios, *"M;ts Mano
morreu", dirão, f verdade, e vós tamhõm mor
rerei.h; se não dessa doençw, de outra. Quanios
tgualmeme não escaparam com irés medico* u
cabeudral O exemplo é um espelho em que
ludo sc reflete vagamente e sob Lodo;: os seus

aspectos. Se 0 remédio que vos oferecem é

agradável, aceiuii-o. Nada perdereis com iaso.

Ilu não acertarei sequer pura u nomt c a cof* m
for apetiLoso, porquanto o prazer conínitui

ma daí principais formas do proveito. Deixei
que envelhecessem e morressem por si os
defluxos, ws crises de gota, os desarranjos, as

palpitações, as enxaquecas e outros acidentes,

os quais mc abandonaram quando jã me vd

resignando à sua companhia; melhor se conju
ram com cortesia do que com bravatas, É pre-

ciso Suportar com pacícnda âb leis inerente* à

* ht Quintiliano.

nossu condição- somos feitos para envetbccer,

enfraquecer, adoecer a despeito dos remédios.
F. a primeira lição que os mexicanos dão a seu*
filhos quando, ao saírem do ventre materno, os
acolhem dizendo; “Filho, vfeste ao mundo
para sofrer: sofre, pois* suporta c caia/" F
mjusto queixar -se do que pode ocorrer a todos:

“'Queixa- te, mas só se aplicarem unicamente a
ti uma lei injusta 3 5a .”

Não é uma loucura um velho pedir u Deus
que lhe mantenha intata a saúde c inieiro o
vigor? Seria devolver-lhe a juventude, o que
nao lhe permite sua condição de velho.

"Insensato! pnr que. em tuas preces pueris,
pedir coisas irreal izâveit^ *° !**

A gota, os cálculos, a indigestão ião ineren-

tes ã idridü, tomo o calor, aí chuvas, os ventos
comuns às longa* viagens. Platão nfio cré que
Esculápio devesse, com suüs prescrições, fazer

durar um uorpo gasto c caduco, inútil ao paise

à profissão* inapto à fecundação robusta c
sadia. Não acha que semelhante papel possa
convir a justiça divina e ã divina prudência, us
quaih tudo devem conduzir a um fim úijt. "O
mil is qyc *ç pode fazer por ti. homem, é rumen-
d nr te, enfeitar te um pouco c prorrogar dc
aFgumniS horas luas mjsérijüL como faz quem.
pjira ^uítentar um edílício, coloca aJgumm;
cstftcas no ponto que nmcaça desabnr; mas um
dia iodo ô conjunto sc rompe c as usine** são
em çrrndas sob os tí!ícombros J *?."

f‘! necessário aprender u sofrer o que não há
como evilar. Mossa vida* cümo a harmonia
do^ mundos, è compcíta dc elementos contrã
rios c tons variados: dtjccs c estridentes, ygu
dos ç surdos, fráguii c graves; que partido
deles tirar in o musieíí que gostasse dc uns e

renegasse os ouiros? Cumpre lhe cmpregMos
todos c misitirados. Asítm devemos faiur com
os bens e u* mui cs qut s.ão partç iiiicgrantc dc
ntis^w vnsLsi- nosSQ *çr ssí è pn-issível com e.ss:t

mistura, Tem ar rcagtr contra essa necessidade,

c renovar o ato dt loucura de Otèsiforue que
empreendem lutar d pi^ntapús com seu jumem
[O.

Mesmo quando sinto que a saúde se altera,

consulto raramentÊ os médicos porque são
indivíduos quç, quando nos tern nas mãos, nos
enchem u cabeça com seus prognósticos. Ven-
do me outrora abatido pelu doença, cstiiagu

fujo ]ue ukrajósamcrue com sua oenesa e suai
atitudes, »meaçando-me com dores violentas e

ate com a morte próxima. Isso não me desmo-
ralizou mas irritou-me e magooy me;C embora
iIeu .1 ae cunturbaiát O mau espírito, scniia^iie

Sé35çcs-
jao Ovídio.
3 a 1 Pscud-o Galo.
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aJgt> incominado: é a discussão provoca
agitação.

Sou Lodo cuidados com minha imaginação;
üí pudcs&ç evitar- Ehc- íh lodo trahalho c pena. F.

preciso auxilia- la, lisonjeá-la, enganá-la
m^smo se possível. Ê tarefa dc que meu espí-

rito eniendc c se soubesse persuadir como
argumenta prestar-me-ia grande serviço. Que-
reis urn extrnplo? Fh o que me <!iz: “ Esses cál
culos são um bem para mim, já que lodo cdífí-

da mm ha idade isíti suas goteiras- Ê a lei, e
foru i

h
tj

u

sis qne em relação ;i minha pessoa
algum milagre ocorresse, Com issu pago n iri-

buto devido ã velhice c não me parece possível

pagar menos. Devo consolar mç pejisundo que
o acidente c dos mais vulgarcg nos boincns de
Fneu tempo. Por toda parte vé-se geníe com
essa doença, a qual sói aljngír de preferência
os grandes personagens, sçndo poriam o csscíi
cialmentc nobre c digna. Entre us enfermos
dessa, doença poucos a suporiam lâo bem
como cu, e mesmo assim h custa de drogas, ao
pas.po qutí a sorte mc tem permitido continuar
a viver mediante uma;; tamas infusòes de uko
doméstico que algumas senhoras mc fizeram
bcEwr e que tomei por considerar que não me
podiam prejudicar. Os outros doentes pred
snm fazer promessas ;i Esculápio e pagar
tas de sçlís médicos n fim de cxpehr um pouco
de areia, o que lenlifi conseguido natural mente.
A deeúiein de mtrtha oonduiu nào sc resstcue

da enfermidade, pois posso passar dez borus
semi u finar, como qualquer pessoa sã, O mal
assuiuiavH rnc .intes de cu o conhecer i os gritos
c lamentos dos que o exageram por falta de
resignação Ui/Àum que ú temesse muito, li mais
mmhu c um mal que nos castigo onde mais
pecamos/ E acrescenta o espirito: "Sc cens
consciência ene nr u o enstígo Oimio doce e
pniemal em oomparaçyp com outros**; "o
mal que núu se mereceu ê o único de que se
tem o direko dc quefotur 3 ^

r

L

' Pensa oomo ic

chegou lardc a descarga, no momento em que
luíi vidíi já se tornou vã ü estéril; da substitui
ob. pr&zercí e as lívcnciosicMfó» adolescentes,
I ir;ts CÊrttt vaidade do rcocio c da piedade que
3 doença inspira, c um defeito de qms imaginas

icr-K curado mus que teus nmigos ainda perce-
bem cm ii. Ei- agradável ouvir disuji que çnçr
gia, que paciência! Vêem-te suar, empalidecer,
tremer, vomitar sangue, verter fágrimas, expc
tir urinas espessas e escuras üu deixar de uri
nar porque um cálculo cruel mente se incrustou
li* uretra, Níu obstante conversas Com as pre
sentes coma de costume, gracejas, desmen-
tindo as. dorts com iu4â palavras, e_- superando

3*= Ovídio.

o sofrimento, Não Lc recordas dtssa gente de
uuirora que buscava a dor para exercitar a vir-

tude, e desperta la? Pois a naiurein dá essa
oportunidade que voluntariamente não fcauvc
r*£ procurado- Escme disseres que se Lrata. de
uma doença perigosa e mortal, eu le respon-
de rti que lod:*s o são, pois trapaceia a medi
eina quando le afirma que algumas não levam
diretamente á morre. Que importa o caminho
^guidoi, sc e netn ou jciguczagueiuste ! Não
morres porque estás doente c sim porque estás
vivo; a morit não precisa da doença p&ra
matar, tm alguns casos tala afastou a morte e
viveram mais tempo os doem cs porque lhes
pareceu que estavam sempre por morrer. As
doenças asscmdham-sc aos ferimentos: são
por vezes saiu Lares. A eólica, nãí> raro. dnrü
lanlo quanto o homem; hà quefm n sup<-jrcc

desde a iniáncia ate a decrepitude. E ainda que
fosse um indícki de morte, rioo lc presta servi
ço ft^rçando-le a meditar sobre o m^tnemo
fálal? Firialmemu - ceo pior — nada pode
ourar- te. Considera com que arte ç quão- suuvc-
mente :\ enfermidade le arrnstu desprcí^?
pela vida c Le a/asla do mundo, não com vjo-
Icneia e i i r ta_r> j £i (como outros tnafcü comuns
aos vdhos c que os cnlravam cm meio a mil
tormentos), ma.s através de advertências e

cnsimi mentos, repetidos com imervalo^ dc
hom repouso, u fim dc que pvM&a nicdSiar

cornpdamciiEc, c aprender. Pura dar te o meio
dc bem julgar ç de mm ar o pariidodos homens
de carãicf, apresema le a situação tal qual L n
em um mesmo dia te olercdc uma vEda ofji jjIl:

gre, ora insuporuivel. Sc não abraças n morte,
nao deixas, uo menos uma ve^ por mês, dc
íocar lhe a nj;io, n que ie dà a esperança dc ,sçj

um dia arrastado sem nv^o prévio- Tnmas
vexes scr.is üonduíido ao porto que, confiante,
atravessarás mopinadanwiitc o mar. stm o
perceberes. Nao há como queixar- sc das doen-
ças que partilham leal mente o tempo eom a
saúde.”

Sou gnto á sorte por me assaltar lãó
frcqflementcptc com us mesmas: arma 1

:; mol
dn-íTu: as;.siin c me educa, e fortalece me. E hoje
sçi com bastante exatidão cm que estado mc
encontro. Falho de memória, apelo para o
papel; qualquer sintoma nova ê logo anatado,
de modo que. Lendo já conhecido quase iodos
as cluws que podem ocorrer, diante dc uma dú
vida consulto notas e nunca deixo dc
deparar mi expçriênciâ do passado com algum
prognóstico favorável, O hábito levu-mc a
esperar um melhor íuturo. pois C de crer que a
naiureza não modificará o que há tanto tempo
vem fár.endo. nem produzirá acidcme.^ mai5

ftfuves. Demais os efeilós dessa enfermidade
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não perturbam meu temperamento vivo e
impaciente. Temo as crises pouco intensa* pur-

que se prolongam; irtas. quando ião violentes*

atormentam me um dia ou dois apenas. Meus
rins ficaram quarenta anos sossegados

;
há

quatorze tudo mudou, Temos nossos períodos
dc doença tomo nossos períodos de saúde, e

talvez a minha enfermidade esteja chegando ao
fim, A idade atenuou o calor de meu estôma-
go; menos bem feita á digestão, os alimentos
alcançam os rins menos elaborados. Pode Lueu

h£m acontecer que em dado momento üc debt
IUe igual mente o calor dc meus rim e que. não
produzindo mais secreçoea arenosas, tenha a

natureza de inventar outro modo dc evacua
çao. Os a.nos acabaram com meus defluxos;

por que não acabariam também Com esses
cálculos?

Nitda me parece mais -delicioso do que o que
siítio quando, depois de expelir um cálculo*
recupero dc imediato a saúde r inteira e perfei-

ta. Haverá na dor experimentada algo compa-
Fávcl ao prazer da repentina melhora? Muito
mais hcla é a saúde depois d« tnferm idade, e
segue u ião de perte que posso distingui las

ambas, na sua luta encarniçada, Dizem o?
tiüiúiuoe que Os vícios suo úteis porque valori-

zam a virtude; com maior razão pode-se dizer

que a natureza nos deu o sofri men lo n fim dc
rcftlçar a éxctflâneia do prazer e da iranquilc

tladc. Quando lhe l iraram os ferreis, wnfiu Sfi

orates a Sensação agradável de se libertar do
cmorpícmentt) que o peso causara ns pernas c

Conjltuou encao a estreita liga-çnn cxi&tentc

«ltic o sofrimento Ü a volúpia, tão iniimu-

meme a^ooiadof que se sucedem e st engen-
dram rcdproca mente. E o filósofo acrescentou
que l-^po dctja ter- sc aprovei? ado do terna

para uma fábula.

0 que há de pior es as outra? enfermidades
está em que não *ão tão graves em seus efeitos

quanto em ^eu desenlace; leva-se por vezes u

m

uno para recuperar a saude e. nesse ínterim,

vive-se em constante sobressalto c penoso tsia

do dc fraqueza, Há une as eiapafl a percorrer,

que mal so pensa em chegar. Antes que nos
retirem os curativos, que nos desembaracem
do bqEit^ rios permitam tomar ar^ beber vinho*

comer melão u ver nossa mulher, corre tanso
tempo que é em verdade um milagre não ter-

mos alguma recaída. Meu mal comporta essa
vantagem de desaparecer dc rcpcnie. enquanto
os ouefos nos deixam sempre vestígios e

perturbações suscetíveis de facilitai o apareci-

mento de nova moléstia. Menos graves são as
doenças que se comentam cum pos^uir-nos
sem noa entregar a outras, e graciosas sao
aquelas que acarretam alguma conscqíicnçia

útil. Desde que fiquei com essey cálculos, pare
ce me que me tornei, mais do que antes, refra-

tário a diversos males, como as febres, por
exemplo. Deduzo disso que OS vômitos violen-

tos e treqüenles me purgam c que as repugnân-
cias que sinto, e os jejuns, dissolvem meus
humores malignos c a nat,üreza despeja nessas
areias o que tem dc supérfluo e nocivo. Klão
me venham alegar que o remédio é caro. pois
que diríamos então de tantos xaropes hedion-
dos, cautérios e incisões, suores e dietas c ou-
tros tratamentos que amiúde provocam a
morre pelj sua violência C sua inoport unidade

7

Julgo minhas crises como remédios em atua-

ção -e fora dela?; cOrt£Kflert> mc completiimcnLc
bom.

Citarei outra vantagjcm particular de minha
doença. Age sem me impedir de agir. urmi ve?
terminada a crise* ainda que extremamentó
aguda, posso andar dez horas a cavalo. Todo o
regime confie em suportar a dor; quanto ao
resto, jogai, ceat* fazei isto ou aquilo Se puder-
des, Vossús desmandos vos serio úteis até, Jã
níiu se dirá ú mtjitfio da gota. da varíola* da
hérnia. As outras enfermidades impõem- nos
ubrigaçofi$de Loda sorte, ert travam nossa ativi-

dade, desequilibram ildssu organismo; e seus
efeitos perseguem -nos o resito da vida- A
minha belisca- mc apertas a pele, não toca na
üudigéncip, nem nu vontade, nem na ííngtin*
nQ% pés ou fiàs mãos; excita-nos ruais do que
nos entorpece, A febre atinge a alma; a cpikp
s?a eümtiga a; uma enxaqueca reduza à im po-
tência; em suma, é ela influençtadt por Lodas
as moléstias que atuam sobre nosso ,scr « cm
particular sobre as partes mais nobres, No
meu caso a alma não è perturbada ç se porven
lura sofie cabe- lhe a culpa, Traiu -sc a si pvà-
pria, fraquejou. Somente um louco pode atre-

ditar que essés corpos duros t maciços que se

formam nos rins se dissotvem ^orri beberagens;
quisndo sc fxlem em uiovimento não resta

senão deixá-los paa*ar> mesmo porque abrirão
eaminliíi à fnrç^ *£ preciso.

Ainda encontro em minhEi moléstia uma
comodidade especial: c um mal que núo aos dú
muitos motivos de dúvida* m passo que ps res-

tantes nos enchem de incerteza acerca de suas
eatisas. condições e progressos, o que é infini

tQin£nLe penoso. Eu não sei que faztr de mêdi
Cos; ti quç sinto já revela em que consiste c

onde sc localiza.

Com esses argumentos* uns fortes, tiuiros

Iráreis* c agindo como Cícero agia no combate
A velhice essa outra enfenn idade, procuro
adormecer t distrair a imaginação, tento pen-
sar as chagas. Sc porventura vierem a agra
var-se, verei ou iras escapatórias. Em verdade,



àc uns Lempu* para c á> mats ligeiros movi-
mentos fazem q nc urine sangug puro: por que
razão? Isso não me impede eruréíanto de ir e

vir como antci. de acompanhar meus caes à
caça. com um ardor juvenil: esse grave acidente
nao me causa senao um entorpeci mcnlu passa

-

S^iro e alguma irritação ria parte do corpo cm
que se situa o cálculo. Essa recrudescência da
doença deve provir de um cálculo grande que
me comprime oc rirts c se forma a expensaw
desse órgão. o quni as&im se esvaí aos poucos
— c com ele minha vida - nào sem que cu
5 unta um pequeno alivio, como quem expita
uma coisa incômoda t supérflua, Quando vejo
que vou piorando. nào procuro verificar 0
pulso nem analisar a urina, a Um dc não
submeter me a providencias aborrecidas; basta
u que sofro, nao é necessário ampliar meus
sofrimentos Quem ieme sofrer, sufire mais do
que receia. Digamos ainda que a dúvida e a
[gnuráneia dos que procuram explicar as
molas íniemas dos fatos ç 05 prognóstico* nào
raro errôneos que C£?iití:m. devem eonvcneer
nos dc que recursos infinitos da natureza
nos são totalmentc desconhecidos; u maior
incerteza, a maior diversidade, a maior obscu-
ridade reiinim no que podemos esperar ou re-

cear deEn. Siikü- a vçíhitt. que è sinal inegável
da aproximação da morte* nào deparo nos dc-
mais acidentes com nenhuma indicação um
que nos seja permitido assentar uma idéia
qualquer acerca do futuro. Julgo me pdo que
sinto real mente t não pelo raciocínio; dc que
serviria agir dc outro modo, se ao rnnÈ emente
po^so opor a paciènutíi c a resignação? Que
reis s^aber o-que ganho seguindo essa tinha dc
Conduta? Vede os que fazem o Contrário, e

buscam opiniões e conselhos* quanto padecem
peia imaginação atribulada sem que cm/etamo
iUíi apreunsoej. «* justifiquem. Mais dc uma
ve^ diverti me. nos monwmos dc um
rnc entreter oom os médicos acercado ueideme
que cu dizia aguardar, Estava assim à vontade
Piira ouvir seus horríveis prognósticos; tamo
rnah^ ap.rudcuia a Deus ç tanto m.úh me con-
vencia da in ar idade de uma tal anc,

Nada sc deve reçomendar mais à juventude
do que a atividade e a vigilância; u vida c
movimento. Sou tardo em tudo. custo a levan
tar me. a deitar me, u comer

:
para mim, sete

horas e cedo. c onde tenho liberdade não almo-
ça anit.H das onze e junso depois das seis,

Outrora atribula minhas febres e enfermidades
a um Èaccaso de sono c sempre lamentei tornar
A dnnriif pela manha, PI:i(ão é de parecer que
o excesso de sono é m&ts prejudicial do que o
tJíccssu dc bebida, Gosto de dormir ent cama
dura, sõ, como os reii, t hem coberto. Nunca

aquecem meu teito, porem agora que estou
velho, quando necessário, cubro o estômago e

oa pés com panos quentes. Acusavam Cipiào*
0 Grande, de dorminhoco, mas penso que os
invejosos não acharam <_> que lhe censurar e

encontraram isso. Se alguma coisa se me afi-

gura dever ser requintada, ratará ela no leito,

mai niüso, como no rcç.to, sei acomodar -mc 33
circunstância^ Dormir foi e continua sendo a
grande ocupação, de minha vida. Na idade a

que cheguei, durmo ainda de oito a nove horas
dc enfiada- Quando é preciso, liberto-me dessa
propensão para a preguiça e duu-mc visivel-
mente bem; n mudança eme penosa* ma*
durante dois ou Lrés dias tão-somente. Nao sei

de muita gente que seja mais frugal e simples
do que cu quando o exigem as circunstâncias,
nem que se exercilem mais e achem menos
duras as atividades, militares. Meu corpo
f capaz de suportar durante muito
tempo uma vicia agitodu, must não sc adapta a
uma agitação veemente e repentina. Evito
porém agora os exercícios vioJcniOi suscetíveis

de mc fazer irann pirar; meus membros cansam
nrttcs. de se aquecerem oa músculo&, Fico ibcnn

dificuldade cm pê durante um dia inteiro, e
passear nunca me entedia; mas nào gosto dc
andar nas cidadci senão a cavalo e íssn desde
1 infância* poaí quando fcndo n pc. einj>oren-

3ho nne a(c .1 espinhu c a? pç^sijas dc pequena
estatura, como eu, eurretn o risco dc scr

pcrmajnentenunte empurradas e atropeladas.

Tanto estendido como sentado* agrada mc ter

sempre m pernus a altura do assento ou mais
nlto*

Não existe uiiv idade mais agradável do que
a militar; nobre etn su;t prática (ptns a maior,
rna ifí bela c generosa virtude ê a coragem), e-^sa

atividade é ifl uai mente nobre em wus fins, por
quanto nuda ê maia justo e útil do qvw proteger
:i tranquilidade c a grande/u do país- E grata u

companhia de (unto^ fidalgos jovens c ágeis;

arfmífávd & comcmplnção habitual de espetá-

culos trágicos: airitenie 11 conversação livre e
sem artifício:;, bem çomo o género dc víd»

vurtttiil c sjtni cerimônias, n bdicottt harmonia
díts músicas que estimulam e unLrctêm a alma
c os ouvidos, a honra que cílm cxcrddo r\os

outorga, c m as dificuldades c os maus
momentos que cumpurtu. Plutão no cnlanio a

desprezava a ponto de sugerir que as mulheras
l crianças, tomassem parte nas guerras. Tudo
íSSO intitfL a fcitOS C pruezua partíciqlafCS c

volun[irios t segundo u importância e o brilho

que sc colocam ao nosso alcance. K mesmo se

nos ocorre morrer pda causa que abraçamos.
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“c bdo morrer ek armas nas mãos 3 * s *\

Temer os perigos a que tanios st-expòçiiu

não fazer v qut faz iodo um povo, c ler um
coração por demais covarde a mau, pois a

companhia dá coragem as próprias crianças.

Outros podem superar-nos em praç 3, força,

fortuna; ÊSS4J déCurre de causas aJbei-a-H â nossa

vontade, tnas a fircticza de âsiirm.t só de ru'v>

mííüjnus dcpèndc. A morte c mais abjeta, mes-

quinha c triste r*a cama do que na luta; as fe-

bres e os catarros lào dolorosos e mortais

roroo um tiro de arcabuz, Quem sabe suportar

corajúsaniÉiití os icidente,^ da vida comum
não precisa engrandecer-ae para ser soldado:

Vi ver, caro Lucítjo, ê lutar5 * á ,"

Nio mc lembro dc ter tido sarna, mas
coçar se é um dos prazeres mais suaves que
possamos usufruir ecutà sempre à nossa dispo-

sição; implica porem cm pronta penitencia. O
que mais me ocorre coçar são as orelhas, onde
por vezes sinto comichões,

Nasci com sentidos quase pcríciLOi. Meu
estômago c -solido e a cabeça também, c

ambos, bem como meu hálito, sempre se man
tiveram bons mc«mo nas Febres. Pasmei da
idade <?m que. enlra -certos povos, não sem mo
livo sc fixava o limite dn vidn. não se pernn
lindo qtie ninguém ultrapassasse. Mesmo
agora lenho momentos, curtos embora e irre^

guiares, cm que me encontro na poüüü ino total

de mim mesmo que mc sinto qun$c como na
mocidade. K&o me refiro no vigor c à agilida-

de. pois nlo liã razão para que sc projetem

além do normal, "'mlnli as torças já nlo ma per

mitem cnfreniar as intempéries do céu á porta
dn mulher Emiadn 3 * Meu rosloe meu a olhos

revelam tmedi utilmente meu cüiado dc saúde;

por ai começam todas as mudanças c meus
amigos não raro se compadecem de mim untes

que perceba a causa. Hks voem nesse espelho

que não enpana. pois. mesmo na mocidade,
mate de mim vez ocorreu que st alterasse

m

seiíl rtiaüvú a minha tez c a mmhci fisionomia*

0 que o.s médicos atributam a um csiiido de
espírito provocado por alguma paixão malip.

na. E se iludiam. Se meu corpo acompanhasse
a ulma, estaria muito bem. Esta tinha cu então,

não .somente ihcola de preocupações* mas
ainda satisfeita u festiva, o que c em mim nor-

mal, já porque assim quer a natureza, jâ por-

que tine esforço por nào a perturbai: “Jamais
aí dores da alma influíram em meu corpo 3 4 *.**

Creio „ ao contrário, que muitas vezes ela aju-

dou o corpo na?» suai fraquezas. Este está

Virgflío.
* * ’ Sítiíta-
* fla Moricin.
3 ** Ovidio.

amiúde cansado, ao passo que ela, se não se

mostra brejeira, maotem-KC ao menos íerena.

Tive uma febre intermitente durante quatro ou
cínco meses; alterou-me completa mente a
fisionomia. Entretanto, meu espírito conser

vou-se c.ilmn c mesmo nlcere. Quando não

sinto dores, minha fraqueza e «anguidez não

nle entristecem. Sei de inúmeras misérias físi-

cas cujo nome basta para me causar horror c

as receio mais do que as mil paixões que per-

turbam 0 espírito de tonta gente. Tomei a deci-

são de não mais correr c. contentar me com me
arrastar; c não mc queixo de uma úccadcncia

que está na ordem natural das coisas; "Quem
se espanta com encontrar papeira nos
Àlpcs -3 e 7 ?” Não lamento tampouco náo dever

durar lanto c sem decrepitude quanto um
carvalho.

Não posso queixar -me de minha imagina-

ção; pouca-s preocupações na vida me pertur

ba riam sequer o «ono, e salvo quando 0 deseja

va, sempre me senti contrariado ao despertar.

Sonho rjiromente; quando sonho ú com coisas

fantásticas e quiméricas, produzidas -cm geral

por pensamentos prazenteiros, antes ridículos

do que Instei-. Acho que nossos .sofsltOs são a

expressão fiel dc nosso c,^Cad<> dc cSpariU), maá
é preciso certo Ulotto paru apreender tais rela-

ções: '"Náo c surpreendente, com efeito, que os

homens eneonirem no sonho o que os preo

cupa mi vida que meditam, veem c ímod
acordedos 5 tl ,” Plaiki- vui mais kmge c diz

que é prudente tirar dos üonhos indicações

ntxTczi do futuro; nada vejo em apoio de«üa
lese, «çrtão Os maravilhosos exemplos que not
dão foutu, XcnofoEite, Árálélçb. cuja

autoridade é indiscutível. Os historiadores afir-

mam que os ailnftics náo sonhavam nem
miam CArne; bSsOCío e.isnx coisns píFrqur nu
swaundü está pcísivçlmcMç a causa da primei
rri. Não recomendava Pit^oras uma alimenta^

çio especiai a quem quisesse ier sonhos de

acordo com seus desejos? Qs que tenho são

bons e náti me exeitnm. Tampouco sonho cm
voz. alia. Conheci muitas pessoas que se ener-

vavam dcmasiadamenic. Tòon, w filósofo, an-

dava em sonho, c 0 críado de Péricles passeava
dormindo pelos telhados.

Ã mesa não lenho preferências. Pego 0 pr

i

meim prato m alcanuc da mão, e dificilmente

passo dc um a outro. A multidão dt praios. e

serviços desagrada-me. Contento-mc com re-

duzido número de petiscos e não compartilho
a Opinião de Favor ino, o qual recomenda que
nas festins rei irem «s pratos antes que o convi-

va acabe de comer c os subsfituani pK>r oufros,

3 * 7 Juvenal.
*** Csecro-
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Acrescenta que pobre é o banqueíe em que os
convidados nSci se soei^m de coxas de diversas
aves e considera que ísomenle a toutinegra deve
ücc comida Inteira- Como em casa muita carne
-ligada c por isso me apraz o pão sem saL de
modo quu meu padeiro uào me fornece outro,
Contramamente aos: coríuuticü da rçgião, Qu;uv
dp criança tiveram principal mente dc me corri-
gir da recusa em comer o que çm geral apétcce
"aos meninos: dotes, geleias, biüCoitos. Meu
preceptor combateu essa minha tendência
como -ií se iríHasse de uma espeese dc requinte-

absurdo; c na realidade êsíso revelava um gosto
diJicilmcnie satisfelio- Quem ensina uma crian-
ça a nào apreciar exíigeradamcilte o pão tri

gtíciro, o toucinho Ou o alho. combate também
um;H Icndcncin para u gulodice. Há quem sc
mostre reticenic diante dc uma pendi í h ia meu

-

Uindo a JaUa de carne dc vaca e presunto; isso
c itiiiis do que um requintç, c a prova dc um
gosto qut: já não encontra satisfação a não scr
nas coisas vulgares, "é o íuko querendo fugir
:lo têtlLü d» rique*^ B1,,\ Deixai dc Comer o
que outros aeltarn bom, cuidar meticulosa-
meme da refeição, "nào saber comem ar- sc
com um pouco dc lepnmçs ius jantar 1 7í'\ds a
Lancia de^c vício. Ha por certo uma dife-
rença no caso citado, poi.s c melhor evidente
tneme tef predileção pelas COisas fáceis; mas è
winprc prejudkial ter manias, quaisquer qut
^ejarn. Delicado era sem dúvida um parente
meu que, cm con sequência do .serviço prestado
durante longos anos na marinha* perdera o há
bttü de dormir na cama c dc desvestir se p ;trri

deitar,

tivesse filhos homens dü.sejar lhes ia a
minha ^rte, O cxccíencc pai que Dcu-k me deu
c por quem rndn pode fazer senão lhe dedicar
lüíin a minha gratidão peta sua bondade,
enviou me. rcccm nascido, para uma pobre ui

doía onde fiquei durante a primeira ínfartfija,

a|ostumando‘mç h csisrcneia mnh humilde:
h

’t um itrande pomo para a liberdade üabçr
disciplinar o estômago-1 v \" Não vos éncarre
gucis nunca — c menos ainda vossas mulheres

- da educação dc vossos filhos, Deixai que st?

eduquem ao acaso segundo us !ds da natureza;
c se habimem á frugalidade e à austeridade:
que .se surpreendam antes çom a atenuação de
suas privações do que com seu agravamento.
Outra era a intenção dc meu pui: pensava em
mç aproximar do povo, dos homens que preci
sant dc no&so auxílio; queria que eu fosse leva-
do a olhar para o lado dos que nos estendem
o,s braços mais do que para os que nos viram

3 * fl Sêneca.
3 Horãckí.
3 7

1

Stncca.

as castas. Por essa mesma razão quis que pes-
soa* humildes me conduzissem íh pia batismal,
pois assim eu lhes ficaria devtn do obrigações l*

a elas me afeiçoaria.

Sua intenção deu certo. Ocupo-me com pra
zer dos pequeno s, tanto por considerar que bã
ril!i&0 aEgam mérito como por sentimento natu-
ral dc compaixão, virtude que icm sobre mim
grandn irtlluerccicL O punido que combato
nesiJ3 guerra eivji, muito maia sinceramente o
criticar n se fosse florescente u prospero. Ao
conirario. mostrar rnc- ia irtais generoso se q
visse infeliz e esmagado. Admiro o caráter de
Qildónis, essa Iliba e mulher de reis dc Espoa
!a. Quando, nas desordens verificadas na cida-
de, LlecVm broto, seu marido; venceu Leônidas,
seu pai, cia acompanhou o vencido ao exílio,
abraçando a Causa <k> msts Traço. Quando n
sorte mudou ela também mudou de partido e
cotajos:un ente uimou ti do marido, dcdie,in
do sc sempre desse modo a quem mais prçtt
savu dda. Eu se riu antes levado 3 imitar o
exemplo dc Plaminio, que se devotava aos que
necessitavam tlc seü auxílio do que o de Pirro
que s.c humilhava diante dos grandes e ftios
L r ava orgulhoso com os pequenos,

Aborrece me demorar a mm e kto me faz
mak puí is vou comendo enquanto não me
levanto, lülva por força do hábito, porque ern
criança cr.i 0 único mck> de me obrigarem a
comer His por ^rn sninhii embora
ninguém se demore demando* sentn me um
pouoíi depoifi dos ouiroflf como fhzla Auguato.
mas não 0 imito no sair amég da mesa. Ao
Conífârio, aprecio um ligeiro descanso, ouvin
do a conversa, conquanto neta nno come parte,
halar de estômago cheio cansa-me, como gfi-
tar t discutir antes da refeição constituem um
bom exercício parn mim*
Os grego.s e os rornanos nndavam certos,

dedicando ás refeições, aio essencial tfç vida,
viina.N horas e a muar parte da noite. Não
bavirj ocupação que mttts os divertisse. Ca
mnim c bebiam mais iranqüiUmcma do que
nos que tudo jazemos ás pressaí. e entre-
meiivEtm essç prazer gani conversações ú rei h- e
agradáveis.

Os que cuidam dc mim ã mesa podem sem
esforço deixar dc me servir o que julguem
prejudicial â minha saude, porque não peçii
sermo o que vejo. Por outro lado perdem ^eu
leinpu aconselhando-me a não en-mer o que es-
teja â minha frente. Por is&i, quando devo
jejuar, como em mesa separada, poii; de outro
modo esqueço minha resolução,, Qu anilo peço
qyc se mude o tempero dc algum prato logo
sabem os meus que estou sem apetite. Quando
possível, quem que as carnes sejam pouco
COzídas e descansadas, inclusive, em certos
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casos, já com um odor alterado. 5ò nao supor-

to que sejam duras; quanto ao resto, sou indi-

ferente à maneira por que sào preparadas. Dai
ocorrer-iníij aa contrário dos outros, aclw nãt>

raro o peixe fresco c consisloifc dcmaÍK. E não

c porque tenha maus dentes; sempre foram

muito bons e só agora a idade começa a amea-
çá-lo.s. Desde enança habituei- mc à esfregá-los

e.om um guardanapo pela manhã c no üctuúço

c no üm das rdeiçõ^-
Deus dá essa mercê dos dentes se esmaga

rem com a idade àqueles que ck afasta aüs

poucos da vida^ è a única vantagem da velhice,

pois então a morte já nao mata scnàq metade

do homem. de meus- dentes aeai>â dc cair,

sem dor. sem esforço: chegou ao fim dc sua

vida. Es^a parte de rtlCu ser — e OU Iras mais
— csíão mortas. Outras e das mais ativas

na mocidade — começam a fnorttr A;>sim me
dissolvo e vou rne subtraindo n mim mesmo.
Nào seria tolo sentir a dor dessa h-nia deca

denota como se viesse rep^ntinjunente? E-Kpero

que tal não me aconteça. Em verdade, étMl&>

la- me bastante pensar que minha morte será

justn c n.iLiirnt r c czpctw que o deMtfiü rtao me
enganará E Os homens sáo levados a imaptnnr

que outrora sua vida ura mais k?np e sua esln

tura maior; enganam -w porém, porque Sòlenh

que pertence à antiguidade, lixa em setenta

anos o çxfremo limiíc da íxistcncâu, Eu que

tanto admirei a
Hk
excelente mediocridade" dos

tempos idos, e que vislumbrei n 4 justa medida
c nu boa média a perfeição, poderei aspirar a

uma vcthicc prolongnJti e cXCâpcional^ Tudo
que cOrUrúria a ordem naLural das eotsa.s pode

ser nocivo e tudo que obedece » suas iei% deve

ser útil; “É bom tudo o que se J'az naturalmoo
te 3 Por isso Platão considera morte vio-

lenta toda aquela decorrente de íerirmmiu.s oit

enfermidades* e natural a morte u que nus con
ctuí a velhice d;i imineira mais nuave c por

iissirti áiicr deleitosa. “Morrum os moçm dc

morte violenta e os velhos de amadurecimen-

to 3 7 *r Em tudo e por Ioda pnrlí â mane n>is

t ura -se & tida; o declínio timbra a hora fatal e

acentuasse na medida cm que o fim se aprosi

ma. Possuo retratos com as idades dc vime e

cinco e Lrima c einco anos. Ocorre-me compa
rá I05 aos de hoje: puir certo não mostram a

mesma pessoa, minha fisionomia aluai difere

muiio mvÁi das precedentes do que du que terei

ao morrer, è abusar demasiado da natureza

atormentá-la dc antemão com culdadus que a

obriguem a ahandonar-nos; l: an sa- se de ver

nos entregar a direção dc nós mesmos, dc nos-

sos olhos-, nossiiÃ denlcs, no.^as pernas e o

aTi Cícero.
i is

ld .

resto a estranhos, confiando-nos inLeiraitiente

à ane.

Nâo sou grande amador dc saladas e frutas,

salvn metõea. Méu pal nào Apreciava nenhum
molito; eu gosto dc todtis. Comer demais meo-

moda-mc. mas nao pude- ainda verificar com
exatidão S£ algum prato mc é prejudicial,

corno nào constatei tampouco se a lua cheia

[hl minguante, o outono ou a primavera,

influem cm mim- O* rabanetes, por exemplo,

durante multo tempo nao mc foram nocivos,

mais tarde liberam -mc mal e a^ors não mais

mc perturbam. A muitos respeitos SífitO que

meu estômago jíc está modiFicando; do vinho

branco passei ao clarete e eis-ine voltando ao

branco.

Adoro o pçfsc c os dtHM di' magro sao para

mim dias dc regalo, como os dc feita mc pare

cem de jejum. Crcto (há quem o diga) que sc

digere mais faCÍLmcntc do que a carne. E assim

como evito comer carne nos d tas cm que o

pctxc é obrigfttórb, evito misturar carne com
peixe nos demais dias, pots acho que hà enire

amboi uma diferença exees^iva.

Ma mlrih?L nn>ç idade acontcccu-mc suprimir

uma refeição para ter melhor apetite no dia

seguinte c assim aumentar o meu prtizcr com ;i

iLbutidãnciu. agindo desse tt&odo &o contrúrici

de EpicuFO' que jejuavi para se iLcohiluinar ei

prescindir dessa volúpia. Mus cu também, poj

vcíces, dei nava de ciuncr para me conservar

bem dispi^iiu em vbita de algum trabalho do

corpo ou do e^jurito, oí. quEth sc corngm incri

vdmcntc pregu idosos quando mc alimento

bçm. Demais, detesto esse casamento da alegre

deu.sa1M com o deusinho d:i guía. indigesto,

arraiad^)r c recendendo a Itcurcs. I^u*d rnenle

absiívç mt dc comer* njui raro. por andar eurm

cstõmapo cansado ou quiindo não linha wm
panhtíi agradável, pius digo. como esse mesmo
hpicurn. que, míih do que aquilo que se come.

SC deve olbiir Com ijueiu se eome. E uidmiro

Quiton por nãíj (er prometido ir a um banquete

orgsniy.ado por Pcriandro anteí dç saber quais

eram us convivas, Não ha para mim tempero

ou molho que valh&m nma boa companhia.

Acho que è mbh saudável comer devagar,

pouco e nmiüdadamen[e; gosto enir^tanto de

.saiíSf&ier meu apetite c nenhum prazer experi

meu t ar La em ücyuir os preceitos médicos dc

irès ou quatro refeições me^uinhas. lá se o

apetite da manhã durará até a nuile
J

f Aprove l

lemos a oportunidade, principaimeme pós os

velhos, c deixemos aos Fazedores dc almana-

ques as esperanças e os prognósticos O Fruto

essencial da saúde esiá nos prazeres qne nos

a7É Vcmts,
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oferece; fiquemos pots com o primeiro que
surja c que frui seja conhecido. Evílo ater- me
demasiado longamente a mesma diela; para
qne fios seja bencíka nâo a devemuü seguir
indefinidamente, sem o que nos calejamos, o
Organismo perde algo de sua atividade. habi
tua-se ã rotina, nossas Torças definham e não
mais poderemos mudar sem inconvenientes

Tanto no inverno coroo no verao uso
simplesmente meias dc secia. Por causa dos
resfriados, consenti em cobrir a cabeça e, cm
razao das dores, a mamer o ventre bem agas n-

Ihado. Em poucos dias essas indisposições se
acostumaram, desdenhando minhas prccau
çocfi. Tinha passado do boné ao .gorro e deste
a um chapéu Içrradu; hoje as peles de meu
gãbao servem apenas de enfeite e tudo isso não
adianta st não acrescento um colete de lebre e
um barrete, pé onde iremos parar'? Nada
mais farei c desistiria do que já fi? sc mc atre
vçíise, Aastm ncorre com quem sts enterra em
dietas e regimes e-speciais a que obedecem
Kupcrstie cosam ente. Sempre mais c mais ainda:
ê um nunca acabar.

Em relação ás OCupaçoes c aos prazeres,
melhor «ria não almoçar como os amigo*, e

fazer uma refeição copíosu na hora do repou-
so, ac fim do dia. É o que fazia ou trufa, Do
ponto dc vista da saúde, ensinuu-mc a qjspç

riòncia que, ao contrário, dcv&mos conservar n
aí moço, pois â digestão é mcllmr quando esu
mó& acorítadm.. Nau siniQ rnukit iedc nem
mesmo quando cn Termo; neste caso lenho a
bocíi aeça, mas não è de sede, c ern geral sò
bebo comendo, c yâ ^nro wmtade dc líquido
quase ao 11 rn da refeição. Bebo copioBamcme
para alguém que nada icm de particular; nu
verão, no decurso de uma refeição itpctílOfUi.

ultrapasso u medida de Auguâto, o qual sõ
bebia Irás vezes, a hm de não parar em quairo,
número que Dcmòerito considerava «arado.
Eu vou a« cinco, w preciso, o que corres-

ponde a pouco fria;* de meio Jiirp, pob uso
copu\ pequenos que esvazio dc uma vez, coisa
que os outros não húém por mio julgar de boa
educação. Corto ü vinho com água, mciade ou
um terço, e. seguindo um conselho dado u meu
pai, a mjjíturü á feita na çapa tres ou quatro
horas antes de ser servida. Dizem que esse cos-
tume de misturar y á^ua ao vinho remonta a
Cranau, rei dc Àtenasi; quanto ás yantagíns
sào discutíveis. Acho mais conveniente c sau-
dável para ns criança*. SÓ lhes servir vinho
após os dezesseis ou dezoito anos; antes, deve-
riam beber unicamente agua. 0 modo de vida
preferível c o mai* comum ; t^da singularidade
deve ser evitada e parece-mc tão errado um
afemão que mistura água eiu vinho gomo um

francês que o bebe puro. O uso è let nessas
coisas.

Sou avesso ao ar cajFcgado e detesto a
Tu maça; a primeira reforma que mc apressei
cm executar foi a das lareiras c privadas que
deijcum muito a desejar nas antigas constru
çòes; e entre as incomodidades da guerra figu

rum essas cspEssas nuvens de poeira dentro
das quais, nos dias dc calor. somo? obrigado*
a permanecer. Respiro com desenvoltura e as
mais das veies* quando pego algum resfriado,

meus pulmões nao são atingidos nem Lenho
los&e,

0 rigor do verão é-mc mais in suportável que
o do inverno, pois além do calor contra o quai
nos defendemos menos bem dg que contra o
Trio* c além dos raios de sol sobre a cateça,
meus olhos sofrem com a luz; atual merslr já
não passo sequer comer diante dç um fogo dn
lareira.

Quando há mais do que hçjei, $ fim dc amor
(ccer íi brancura do papcL cobria n livro com
um pedaço de vjdrtL Até agora não uso óculos
c vejo muito bem; c certo entretanto que, ao
fim do din, já 'unto* ao ler, iilgum.i perturbação
ç cansaço; mas o Lm ba lho, principal nwrtfç á
noile,. sempre mc cansou lí vista. I: um paíSO
airás. Outro logo durei, c mais mjira c nmro, ç
assim catarei cego ardes, de «ntir ni fraqueza da
vista, lai o cuidado eom que au Parcas desfiam
a irjinii de í>t>í*a vida. Quanshi ceímeçar a pen
,'íaf que mc vai endurecendo ü ouvido, eitaríri

meio surdo c atribuirei a culpa de não ouvir n
quem mc fale. Muito há que Fumigar a alma
paru que ^ínta uoma sccstv ui míipouooe,

J enho o undar vivo c firme c nãd set o que
mju mais capaz dc sustar cm um dãdíi pomo,
.« o corpo OU 0 espírito, Muito Jneu úmigo leri
dç ser o prcdica.dor, pnra que eu o escute
durante o tumpo todo dc s^u sírmiiy. Na.^ u«ri
monias cm que eumpre manter cena eucn pos-
tura e as próprias senhoras evitam olhar ao
sçbür de suíi IqntMíET. nunçs pude c<nise^uir
que Lttguma eotsa em mim rtao deíioassL-
ainda que jatado não Iko calmo. A criada de
Crisípo Jçzí;l que o TiJoaoTo bebia com pessous
que eram t^|eitt^ ã ação di) vinho c que
somctiLe ele n^d;* scrt^i^; e que sua.s pernas se
emhrj^Êavam porque as mesta sem cessar, ern
qualquer posição que e^ivessem. De mim tam-
bém diziam na In tunda, que linha mercúrio
nos pés, a tal porno sou impelido a mexer-me e
agitar-mc onde quer que mu encontre.
Como com voracidade, o que não h dteeme

e prejudica a saúde e até o prazer. Ny. preasa
ohego a morder a Língua c pnjer vezes üs dedos.
Diógencs, vendo uma criança que comia desse
modo. deu um tabefe no prece ptor. Havia em
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Roma quem ensinasse a mastigar como hâ

qücm no:; habitue a andai Com &raça. Por iSSfl

uão me sobra multo tempo para fsilar. o que

constitui um dos maiores prazeres da mesa,

sempre que se trate de assuntos agradáveis e

curtos.

Nossos deteiteü invejam -se mulu amente e

]utajn entre si, çhoCarn-se e se conLrariann

rccpprocamcntc. Atdbiadcs. que cmciidiíi dt

comer, bania a própria música das refeições, a

fim de que não perturbasse a doçura das

cí.mvursaçE%CK, flÇ re suen L ando (segundo Platão)

que “convidar mn b-ícoí; c cantores para seus

festim; era costume de gente vulgar. que nao

sabe enllfíter-se de maneira útil e agradável
11

.

Varro julga que para um bom banquete e pre-

ciso gente gentil, nem muda ntm por demais

falante* com ida delicada, serviço conveniente c

bom tempo- Não era ou trufa lesta de pouca

arte c volúpia um festim, e nunca a desde-

nharam os grandes filósofos e os grandes ciipi-

tàes. Conservo n lembrança de irik rcftiçáeA

desse geneto que me foram muitíssimo agí ada

veís: doravante essas Festas não estão mvm ao
meu íiScuiice. dado 0 meu estado de saúde, Eu
que nunca alço võo, deteto essa sabedor ta

uns i natural que procura fazer tom qnede-spre

zetuos o Corpo; ê tào absurdo repelir os praze-

res que u nature/.a nos oferecí como se apegar

demasiado fi e]c$„ Xerxcs, que podia ter iodas

lln volúpias* foi bem néscio em prometer uma
recompensa .1 quem descobrisse um novo pra-

zer: não 0 é menos porém quem st priva dos
prazeres da natureza. Mão devemos correr- lhes

dirás* nem tampouco Fuji ir lhe*: precisamos

aceitá-los. Prwo-os ra*i$ agora do que no ano

piissudo c deixo-me sedu/ir de bom gradOn

Não há como exagerar sua in unidade, já que
esta sc faz sentir suficien temente graças a

nosso espírito mesquinho, o qual nos induz, p

aborrece tos. c a d nvcsnriQ> pois trota tudo 0

que acolhe ora éti um jeito „ .ora de outro,

segundo sua. versatilidade: "Hro um vasilhame

impuro tudo se corrompe3 vV Aplicando mu

a &«ülLiar dc pcrLo te vantagens específicas dn

vida, nTui encontro nelas senão vento. Como se

espantar? Haverá em nós outra poisa? Enrrc-

tanto, mais* sábio do que nós* o vento com-

praz,-sc em sé agitar ç mover* contentando se

cúrti seu própria uJlckj* mm desejar a cstabili-

Jude e li íotidez que não são qualidades suas.

Dizem alguns que os prazeres e dissabores

du imaginação são os niaiotcs, como 0 assina

lava a balança de Criiülau. Não é de estra-

nhar: nosso espírito forma-os ao sabor de sua

fantasia; sei de exemplos insignes e desejáveis.

3 1

6

Kerâcio.

Mas cu, homem dc gosto pouco requintado,

não posso ventilar r_ãu sínodo lema sem deixar

de inclinar-me fartemente para os prazeres pre-

sentes da lei humana c geral, inielectuaímenic

sensíveis c sensivelmente intelectuais. Querem

u-s Filósofos circnakos que- assim como as

dores, os prazeres físicos sejam os mais pode-

rosos, c maisjuâtüÍN Ha pessoas de uma estupi-

dez feroz, diz Aristóteles, que deles se afastam;

c cu cunheço algumas que o fazem por ambi-

ção, Por que rsão renunciam também a respi-

rar? Por que não recusam a luz. que í gratuita

e não lhes custa invenção ou esforço? Por que

nào Lrocam Vénus, Ceres t Baco por Marte,

Palas e Mercúrio? Andarão à descoberta da

quadratura, do círculo, dc cima de suas mulhe-

res? Não gosto que nos recomendem elevar-

mos o espírito às nuvens quando estamos à

mesa; não quero que 0 uxpírilo chafurde no
prezer. mas que participe dele: que não durma
á mesa, m-m sente sü.. Afislipo CUÍíInvs do

corpo, como sc não tivéssemos alma; Zenào só

Lon sidera va a alma. como se não tivéssemos

corpo. Ambos erravam,, A filosofia de Pilãgo

ras era, diíem, toda contemplativa; a dc Sócra-

tes tinha unicamente por objeto os costunicA c

os :uos;c PSaiào situa vc entre os dois. A medi

da exata fbi-nps dada por Sócrates; Platão

inclina-se mais para de do que para PitágOrtW.

Quando danço, danço; quando durmo, durmo;

c mtínttio quandti passeio por um bdo bosque.

sl! porventura meus pensamento» se dirigem

para coisas estranhas, fofço-oü a voltarem -sc

para 0 bosque, a snlidão-

A bon rtiuc nnturczà fez qtie Oí fitos que

mjtpoí iíin,tigadOs a pfaticur. para satisfazer h *

i

nossiis necessidades, nos dessem iftualr>ei>lc

pfOíier. Ln cita-nos não somente peia rttzm míx
ainda pelo desejo, c è um erro ir de encontro a

suas regras- Quando veja César e Alexandre

em seus momentos mais árduos govar mo pie

niaméntc oi prsueres humanos e fivicos. não

considero que sua alma se haja amolecido:

acho que u fortaleciam subordinando suas

ocupaçõe 1
. e seus laboriosos pensamentos à$

prficícas da vida cotidiana. F. ^àbwiit terão sido

sc a estas encararam como normais cm sua

existência* c àquelas como escepciofiais^

Somos insen-satos. Dizemos: “Passou r-i vida

na ociosidade
11

, ou "nadu Hz hoje", Não vives-

tes então? Pois essa c a oeupuçãu mídá funda

mental C ilustre. ”Se aí> menos", direis

"hoTjveii.se dirigido grandes empregai* teria

mostrado minha capacidade.” Não souhcstcs

oruão dirigir a vossa vida? Tereis nesse caso

cumprido a mais bela das tarefas. Para se

manifestar c frutificar, a natureza nao precisa

da fortuita: sua ação se exerce em todas as

condiçóes sociais: hs nculEas como a desco-
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berío- Se soubeste? tüiunolar vossos costumas,
fizestes multei ÍU,1Í5 do que quem c&efcv-eu

Livros; sabendo oojt-o e quando vos repousar-

des, agistes mais safei amenle do que se houves-
se is conquistado cidades, e impérios-

A. rtiais admirável obra-prima do homem
consistí: cm viver com acerto. Em outras pala

vras. a fazer cada coisa cm seu devido tempo,

Tudo mais — reinar, juntar, edificar nào
passa de acessório, dc minúcia. Admira-me ver

um general, às vésperas do assalto, libertar- se

dc quaisquer preocupações c çcnVçrsâT com
seuü amigos; ver Bruto, com céus e terra cons-

pirando contra dc e a liberdade romana, sone-

gar algumas horas da noite aos cuidados que
tem pn/a com seus homens a fs i r de. Lranqüihi-

mente, ler c urtular Pofíblo. Só as a] ma? sem
envergadura, esmagada? pelos negócios, não
sabem libertar- sc_ esquece e voltar H eles

quando necessário; "Bravo? companheiros qüc
LartLas veies partilhastes comigo ns mais duros

momentos, afoguemos hoje nossas preocupa
ções tem vinho; amanha voltaremos a percorrer

Os vastos mares* ’ K'*

Por mofa ou a serio, o vinho teológico c

sorbõrtiffiJ*
f f tornou se proverbial; e assim

também Oü íeMins dy ufiivctti idade. Poi* acho

razo&vd que comam confortável t sgraáAvel

mertte ús que empregítram a manha nírô ativ?

da<k* da escola. A consciência dc ter gasto

InmesuimeriLc o resto de seu tempo conMtilui

um justo e saboroso condimento nos que pas-

sam ú mísa- Assim viviam os sábios. E essa

inimitável e contínua praperc?âo para a virtu

de, que nos impressiona nos dois Catões, esse

humor severo a ponto dc sc tornar Importuno,

sem dificuldade ?e submeteram às leis que

regem a natureza humana, às dc Vénus e Baco
como às outras, e eles de bom grado rs obscr

varam, obedecendo nos preceitos dc mia KÍtn.

a qual determinava que parji ser perfeito devia

u sibiu ser pçriLo no desempenha dos pr&mes
naturais: "Que lenha o paladar delicado tomo
quanio o juízo 3 TR ." A distração e o amor u

vida honram, a meu ver* uma alma fiorlc e

generosa- Epaminondas nio pensava que dan-

çar c eanlar, e participar d&s festas da cidade

fossem atos indignos de suas viióri&s, Hntrc

muitos rraço* ndmirávei? dn vida do primeiro

Capino. tào noiávc] que diziam descender dos

deuses, nenhum lhe dá maior eritâfltft dó quí.- o
de passear a bdra-mar em companhia de

Lclíü, brincando, colhendo conchas, apos-

tando corridas; e, quando fazia mau tempo,

escrevendo comedias em que esho-çava os otis-

3 í * llLiíiiuÍLj.

3 T 7 Da Sorboiij. urirversiiàrto,
3 TB Cícero,

Lumes d&s classes mais baixas, E quando
arquitetava SCUS pLano? dc guerra ConUa Àní
hal. óa-u deixava de visitar as escolas da Sicília

assistindo ás aula? dó? filósofos, a ponto de
despertar a inveja de seus adversário? cm
RomiL Haverá coisa mais extraordinária em
Sócrates do que aprender a dançar c a Locar

depoís de velho? Pois esse mesmo homem foi

visto passar um dia inteiro de pé. erti éxtasc,

diante do exército grego, mergulhado em pro-

funda meditação, o que não o impediu de ser o
primeiro a precipitar -sc ao socorro dc Aleibía-

dcs. rodeada dc inimigos, cu brindo-o com seu

curpo c tifeertanclo-o pcEas armas. Em outra
batalha salvou Xenoícmic que caíra da cavalo.

E foi também o único em Atenas. i:i dignada
como cie ante tao odioso tsprtáeiilc), a tentar

urrrmcar Tcrãmcncs das mãos dos trinta tira-

nos que o haviam condenado à murte, sõ

renunciando, com os dois companheiros que
afinai arranjara, a instancias da própria viti-

ma, Solicitado por uma beldade dc quem se

enamorara c que por ele igual mente se apaixo-

nará. alem se à mais esirita abstinência. Amiú-
de, na guerra,, marcha descalço, mesmo sobre-

o üku uma só roupa no invernó como tio

verão c ?ü per a a todo? pela pacténcih ci.im que
suporta as fadigas- guando assiste a um ban-

quete, come como dc ggsujitk. Durante vinte c

Sete anós. sem que seu rosto revele a menor
emoção, enfrcnui a fome, a pobreza, a indfsei

piina dos filhos, a? violências da mulher, e

finjLlmethc Ji cánirHii, a LiranlA, a prisão. Os fer-

roa e o vencfid- E m emamo *íc, pnr um dever

de cortesia, precisava erguer um copo, era no
txèrcílO quem melhor bebia; nno sé reeu?íiv;t ;y

brincar com ;u> crianças e o faíáa dc bom
humor, porque, comu di^ a filosofia^ tudo
assenta ao fíèbkJi Tais fatos abundam na vida
de Sócrates: c nunca podemos deixar de apre
SEiiiur esse pcrfeomi^em como modelo dc lodu

perfeição. Poucos exemplos há de uma vida

táo plena e ião puno e ê um erro cm nu-ssa edu
cnçào oferecer-nos outros exemplos frágeis e

defeituosos, recomendáveis apenas de um só

ponto de vista e mais suscetíveis úc nos fazer

retroceder do qoc avançar. lòigâJiá-se o povo;

em verdade é mais fúcit, pura atingir um obje-

tivo sem sc perder, contorna lo com hnbilídEide

do que enfrentado sem rodeioí;; mas é também
menos honroso e digno de admiração,
A graiiftcíá dc alma Consiste menos cm se

elevar e avançar do que cm sc ordenar é ?e

circunscrever Grande è tudü o que é sufi

ciente; e há mais elevação em amar as coisas
comuns do qae as eminentes. Nada t tão legí

timo c bdo como desempenhar o papel de

homem em todos os _scu5 áápocíos. Não há
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ciência mais árdua do que a de saber vfvçr

naturalmenre; c a mais terrível da.s moléstias é
O desprezo pela vida,

Quem quiser tsolar a alma, raça-o sc o
puder, quando o corpo Só adiar enfermo, a fim
de evitar o contágio- Fora disso. ao contrário,

que ela o assista sempre c não lhe recuse tomar
parte nos prazeres naturais; contribuindo além
disso com sua moderação para evetar o abuso
que acarreta o desprazer. A intemperança c a
peste da volúpia: a temperança c o condi-

mento. Eudóxio, que considerava a volúpia um
hem soberano, e seus companheiros qtie tanto

u valorizavam* saborearam -na cm ioda a sua
doçura, graças à temperança que, neles, sem
pre foi exemplar.

Ordeno a minha alma que olhe com os meí
mos olhos a dor c n prazer ;

11A dilãtuçno da
alma no prazer não c menos ímormal do que
sua contração na dor1 7t ." Ordeno-lhe qUe os
encare com igual firmeza; jovial itiínlc aquela.
SíVEf.imçntc este. e que proeufe acalnnc a pri

meira com o mesmo cuidado com que clcv^

procurar nàr> exacerbar o outro. Urna aprecia-

ção sadia dos buns acarreta um, julgameiuó
sadio dos males. Assim cíhíiq a dor tem algo

inevíiávd em seu inicio, o prazer tem alp.o evi-

tável. PUilão CDloC&üi em pé de igualdade c

quer que seja tarda da firmeza úc animo com-
bater os excessos dc ambos. São duas fontes;

Feliz quem sabe desalentar Se numa c neutra
segundo suas necessidades- Torne se a dor
tiomç» um remédio, quando imprescindível, c v
menos possível; tome-sc o pra/cf quando se

tem scdc, mas sem sc cm brigar. A dor. o pra-

íCt< o ampr, a ódio são ps primeiros wnli
mento* da criança; na sua subordinação à

rsião, mais tarde, encontra -se o virtude.

Tenho um vocabulário meu; digo que
" 4
p:t?ssy o tempo

4
' quando o tempo c mau ç

incomodo ; mas quando e bom não quero
"pasmar", quero saborea lo c parar. Cumpre
correr quando é mau c andar devagar em caso

contrario, Estas expressões comuns
"passatempo" e "passar o tempo" espelham
bçrrt a maneira de viver dessa gente prudente
que imagma não ha^-cr melhor emprego para a

vida. Deixam -na passar, esquivam-sq. jgno

rant na corno st fosse coi.sa nociva e despreri

vel. Eu porém penso de outro modo, acho-a
agradável e valiosa mesmo em seus últimos

momentos. A natureza oo-la deu cm condições
túo favoráveis que somente por nossa culpa
pode tomar-se pesada e inútil: “A vida do
insensato é desagradável, inquieta; pois só tem
por objetivo o futuro 1180

.
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Preparo me, contti-

3 75 Cícero
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do. para pcrdé-Ja sem queixas* porque isso e&tá

na ordem das coisas e tiao porque ela mc seja

penosa e importuna; aliás, quem sc compraz
na vida não teme deixá-la. Hã que gozar a

existência e eu a gozo duplamente, porquanto
o gozo sc mede pela aienção que lhe dedica
mos- Sobretudo neste momento cm que perce-

bo que a minha toca dc tão perto o fim, quero
sublinhar quanto a aprecio, sustar a rapidez dc
<;ua Oifta com minha presteza cm deté-Ea. e

compensar, quanto possível, ã transitoriedade
pe lí* intensidade. Na medida em que diminui o
tempo de que ainda disponho T aplico-me em
fazer que a pç^ jçja mais profunda e

completa.

Scntem outros a doçura da satisfação e da
prosperidade; sinto- a também, mas não de pas-

sagem c sem me apegar a ela. Cabe í&udjUa.
saboreà-ía. ruminá-la para melhor devolver
áquelc que no-la outorga a graçn que lhe deve
mos. Gozamos os prazefes conio gozamos o
sono, sem sentir, Pois* para melhor apreciar

esse prazer do soro. Lembrei-me ouirora dc
mandar que mc acordasse rn. Analiso meus
prazeres; não me mantenho á superfície; apro-
fundo-me e obrigo minha razão a pnjütaMhcs
menção quando principiam a eniediar-mc. Sc
tnc encontro cm um momento ik ca Ima „ ou
experimento alguma Sensação agradável* não
deixo que os sentidos m esbanjem, faço inter-

vir o espirito para que a% sinta ipial mente»
paru qtie deles «nha consciência. Quero que sc

mire uessí estado c pEirtiespc d;t euforia do
eorpo. Quero que pondere quanto deve a Deus
p<u sc achar com u üonsckndu repousada e
livre de paiwjes por icr um corpo cm condi-

ções mirmaiâ, goxando ordenada e eompeten
ttímente as funções doces e arredáveis que
I>eus houve por bem atribuir-lhe para cpnípcn
sar as dores que su;i justiça também lhe dâ.
JixamLpa minha alm;t ú valor dc -sc achar insta

Lada dc tal maneira que. de onde quer que diri-

ja a viütH. depara com uni eí-ti xereno que ne^

nhum desejo^ «mor ou dúvida perturba; c

sempre pode sua imaginação represem ar-se,

sem sofrimento, qualquer dificuldade pagada,
presente ou fu «ra, Vçjo que isso é do maior
alcance, quando c comparo com casas difertn

tes e quando encaro, sob mil aspectos, u desLi-

nt» das pessoas cujos erros as expõem ao fu roí

da tempesrade e também as que, mais próxi-

mas de mim, eomíderam sem entusiasmo e
negligente rneme a sun sorte. São gente que
realtnente

l<

passa o «mpo"; não vê senão atem
do presente c do que possui; vive dc esperan-

çui, de sombras, de miragens; l,coBW esses

fantMtnas que se vêcrn rodar em volta dos tú-

mulos após a morte, ou esses sonhos que ilu



dem os nossos sentidos entorpecidos3 air\ ç

f^gçm dc quem os persegue. O fim c o resul

tario que essas pessoas tem em mira consistem

em apenas prosseguir, assim como Alexandre

só trabalhava por trabalhar, "achando nada
ter feito quando sobrava alguma coisa por
fazer30 2 ~

Amo pois a vida c a cultivo taJ qual Dcu&
outorgou. Não gostaria que carecesse de
necessidade de beber e Lo-mer,, nem me agrada
riu que essa necessidade fosçç maior do que ò:

“BuíiCa o sábio com ansiedade as riquezas

naturais 3 Bn .“ Tampouco lamento que nâo nos
alimentemos com aquela droga graças á qual

Rpaminondas se privava de apetite c que lhe

bastava para viver; nem que os filhos não nas

çam das unhas ou dos calc.ajiharii?iv ainda que
com tais súluçôcs não fosse menor h volúpia

da fecundação; nem que nosso corpo não Mfiia

sem desejos e Insensível as carícias; queixar-

me seria mostrar-me ingrato c inju&to. Aceito
de bom grado c com reconhecimento o que a
natureza fez por mim. Declaro-me saLÍsfcilO C

congratulo me com da, Ofendemos essa gran-

de c poderosa doadora* recusando Lhe os dons,
anulando-os ou os deformando. Dc sua parte

tudo é bom. 0 que faz c bern feito; “Tudo o que
sc ajusta ã niiiureza ê digno de apreço 1^

Entre ás opiniões da filosofia prefiro as mais
sólidas* isto c, as mais humanas, as mais nos-

sas. Raciocinando como vivo. com humildade:,

fcern devaçio dc ideias, acho Ênfxuitil de sua
pane pregar -i tos soldriernetue hs vantagens dc
unir o divino ao humano, a razão ã loucura* n

severidade à indulgência, a Iminrshdade à

desonestidade. Sào coisas iTkumLruusas.

Adi«a ridícula quando afirma que n volúpia ê

brutal e mdign*i du sãbku que u úniüO prazer

qite se deve usufruir dc uma bela e jovem espo-

sa è o de cumprir um aio natural, como o de
C-alçor IU boLad p*ra uma 9ftngji eaval^-mln.

Talves abandonassem os filósofos (tti-s ideias

sc os seus direitos dc desvirginar fmrlJitrc*

sc reduzissem aos termos de seus ensmamon
10$

!

Síkral^. mesure dessem >.:bhjLT-H ç nLissc. não
diz o mesmo, Aceita, como deve, u prazer físi-

ca; muü prefere o do espirito, que julga mais
rico, forre. variado e digno, liste ultimo parem
não deve isolar- se — Sócrates não é um
sonhador mas tão-somente contrai ar o
outro; devt íkciuoj para a moderaç^n c não st

apresentar como adversário, A naturexa ê um
guia amável, mas no qual a prudência e a jüsib

:nr
Vireilio.

31 p? Lucana.
Iin Saieci,
3D * Clccto.

ça superam a doçura:
l(É preciso penetrar a

natureza das coisas c ver Ls:uarr.aite o que ela

£*igeSB -T Ando ecmrinuameme úsus procura,

mas a pista perde-se por vezes em meio ás

intervenções da arte, eis par que o soberano
hem., acadêmico c peri patético, viver

.segundo a natureza
1 ^

-c difícil de se delimitar c

aplicar. O mesmo acontece com o que ptopug™ üü estoicos: “consentir no que cl a pede”

Náo será um erro considerar certos atos desai

rosos. só porque são necessários? Por isso

aLTediio 414c ü aliança do prazer com a neces-

sidade. que os deuses pFocuram sempre impor,

c uma união de grande conveniência- Por que
desmembrar e divorciar tais elementos de uma
associação tão fraternal? Apertemos ao con-

trária o Laço que os prende e façamos com que
sc prestem mutuam ente serviço. Que o espfritü

desperte e vivifique o curpo tão- pesado etn 5i e

que este modere a leveza daquele e o torne

estável: Quem quer quç CTtaltc a alma eomo
soberano bem c condene a carne como coisa

Tti , abraça u adora a alma Com (ij sentidos: a

seus sen ! ido s também s* atribuirá o sena mento
que o induz n fugir da carne, e que nj^ce do
fato dc raciocinarmos sob n imperio da vaida-

de humana e não cm obediência ò verdade

divina^ 11 "T
No presente que Deus nos oferece não há

nada indigno dc nosso cuidado: de ludo Ivrc

mos de prest:ir contas em todas aN suas minú
cias. O crijidnr, uo dar ao homem n missão de

$c conduzir por &L la- lo dê um madn expressa,

severo c franco. Como gs palavras alheias têm
mais peso da que as que d tMmos. insistamo*
Mzs&Q pomo cum .1 opintão du Sêneca: “Nylí; á

tolice fazer com ncgLi]iêficia e dc mau humor o
que w tem abrigÈtçãtJ tle fazer? hmpurrar a

corpo pura um lado c a alma para 0 outro, 6

dividir sc cm prol dc doas movimentos contrá

rias.""

Sc quiserdes tügum diu examinar os pensn-

rsienwa £ argumentos que tem oaeíibeçj quem
rcehaça a ideia dc uma bun rdeição e LimeniM
o tempo perdido em comer, vereis qua entre

todo5 os pralns dc vossa mesa nenhum liaverâ

Lfui insípida quita ta o Cilada em que deSSC

modo entretem a aJma (as mais das vezes me
Lliur fúria que dormíssemos, dadas as causas

que nas mamem acordadâfc) ç ^charess qug

suas razões não valem vmsa ensopado. H a
pjópria ÒKta^e cm que eai;i Arquímcdeí, qut
amponâneiu linliu nu realidude? Não vi.so aqui

(não as confundindo com a turba dc jcddhas
que samos, nem Ihcb atribuindo os desejos eos
pcnsamenms erti que se compraz Eiusaa Viiidu

aari
lá.

.1 f) a S Lilllu ABÚLiLirtibü.
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dc) a «teas aEma* veneráveis que o ardor reli

pfOS-ü c a devoção induzem 3 uma constante c
conscienciosa meditação acure a dai coisas
divinas, e que, inteiramentí amarradas peio
csfúrço que lhes inspira a esperança viva c pro-
funda dc conquistar a felicidade eterna fim
úHimo para o cjiiaE tendem as aspirações cris-

tãs, único prazer conúnuo e incorruptível

desdenham d;ir atenção a e^sas necessidades
que são lambem satisfações, mas passageiras c
ambíguas, e renunciam ião facilmente a preo-
cupa r-$c com 0 corpo, recusando-lhe o uso
daquilo que. nesta vida, é apanágio dos semi
dos. Trata se nesse caso de um ideal. Gera]
mente Lenho visto murcharem dc comum acor-
do ns ideias elevadíssimas e os Costumes mais
condenáveis,

lisse grande homem que Jbi Esopo, ao ver
seu rimo urinar andando, exclamou: "Teremos
lambem que esvaziar o ventre correndo?"
Com efeito, j>or melhor que empreguemos o
tempo, sempre nos sobrará aJpum para a ocio-
sidade e os erros - jioss*? espírito enèQTUrará

N se
quiser, borjis basííuítcs para executar suas
laretus ,setn se dissociar dn corpo no curto ey-

paço de lempo que este exígc, As pessoas obce-
cadas por essa ideia de SCparaí u corpo do
espirito, dc se tomarem diferentes e dc deixar
de ser homens lião froííam de Iúuoíjsl não sc

transformam em anjos e sim em ferasí; cm
lugar dc se elevarem, abaixam sc. Esse* hiunu-
res transcendentes apavoram me. como os ^í-

tios çsstces&ivanuntc altos c inacessíveis. c nada
inc parece ião difíei! dc admitir na vjda dc Só-
L-racea qunritò seus exiascs e aquele génio faroi

liar a que atribuía sua inspiração, Quanto a
Platão, a si qutüktadcs cm virtude das quais o
apelidaram divino sío exatamenuj, a meu ver,

o que icrn de mais humano. E cmre as eicndas.
a* que pretendem tratar das coisas mais eleva
das são m que mais perto da ierra *e adiam e
a.& dc menor impíirt ancia. Não acho larnpoueo
nada na vida de Alexandre, mais chão. e sinal

evidente de que é um mortal, quantn sua qui

múHca pretensão â imorLnl idade- I-SSO. de resto.,

acarret™- Ihç uma espirituosa observação dc
FUotás, Quando Alexandre lhe escreveu que o
uràcuto de Júpiter Amon 0 colocara enire os
deuses, Fdolas redarguiu:

iL

Folgo em sabc-lo.
por causa da consideração que terás: mui;
como são dignos dc piedade os homens obriga-
dos a viver com uma pessoa que os sobrccK
cede a tal ponto, que desp-reta a condição
humana, e a quem devem obediência! “É por
QUü Le submetes aos deuses. que comandas 05
homens3 n V'

A graciosa inscrição com que-ns atenienses
homenagearam Pnmpeu eoneorda com minha
maneira dc pcnsqr; “É& tanto mais divino
quanto reconheces que cs apenas um
homem31 ®.’"

Saber leal mente gozar do próprio ser, cis a
perfeição absoluta c divina. Nós sú desejamos
condições diferentes das nossas porque não
cabemos tirar partido daquelas cm que nos
adiamos. Saímos dc nos mesmos porque igno
ramos ti que nos Compete faz^r. Fmbora use-
mos pernas dc pau, temos dc mexer as do
corpo para and ar, c é com o traseiro quç nos
sentamos no mais alto trono do mundo. As
miii^ bela* vidas sio, penso, as que se ndupia.tii

ao modelo geral da existência humana, a$ mais
bem ordenadas e de que secxduqirrp milagre c
u extravagância, Quanto ã velhice, cumpre ira-
iJoÈa com algum ternura; cis pof que termino
recomendando a minha a esse deus prrnetor dn
s-íLiidi' e da sabedoria, da sahedoríu jovial e
sociável l

tl Pcço tç. filho de Latona, que mc
deixe* gozar t> fruto de meus trabalhos, dan
do-mt umEi saúde Ci>nstante e perfeita, livrun
ào-mt d ri scíicciLide, surda aos duees cantos
das Musas* " V*

+ llerieh».
3Bi PlutarCü.
1HT> MpfBCHÍ,
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ENSAIOS 1 1 530 3S:i

Na arfvènénda inicial dirigida ao leitor, Montalgne afirma

que os Ensâfas constituem um livro de bua*fé
r '

F esdareçe ainda;
Ji
sou eu mesmo a matéria deste livro'

1

*

Na verdade, a obra — um primor de argúcia e de estilo— retrata

a vida complexa e assistemitk,i da consciência permeada de dúvidas

e interrogações. Seu tema central trabalhado com elementos de
ceticismo e estoicismo, atravessa os tempos e o próprio homem.

Tradução de: Sérgk* Mitlfef

Consultor da Introdução; Marthuá de Souza Çhdyí


